
uem, a egan· o ra ar-se e pessoa IDI on'ea, porque cump leia a a f ;_PIO�:�:� �n
.

gou
ao representaRte do "{{Diário da Tarde» entrada no recinlu da CIDfeJ."c�;a'� d� , Pe
trópolis não fomos nós e nem pOderia ser o sr. Nerêu Ralls, de

I

'elilue .em
chefia o Itamaratí é o sr. Rall Fernandes, ilustre procer udenista!'

-- '-_

rio»
achou ruim, reclame áquele eminente líder da UON.

-

la-U�D-:-N�vista par «eles»
lHO, 18 (A. N.) _ Lançando 'um manifesto sôbre a sliLuação polí

tíca e súbne a aíuação da UDN .o �Il'. ViIlgilio dê Meho Franco assim
conclui :

>

"Soe a UDN mão emergir das eleições rmmicipa is Q1U1e se 'ê1jprOXilIl�HI1
Íl'·aQllsfi:gltur.ada pelo eontacto oom, WS"massas ,eleitoo�ai'S, se ela não se
tramsrcrmar nesse pu,l'.Lido de reíorma social _ como já .0 denominou
uma g-i"HltlJd,e rígura da minlhu gleração _. f�llnldJ3Jl',emols eIL11 e vós todos
éssc 'pa,rtiQ'o.•'\chanlcl'Ü'n.a:t·emos ° casco Q,j}odr-e;ci!do do navio. Deixar-emos
os rnurtos. Sn{)llinaJ'elrJl-as S'8JU.8 mord os. e. ompreersderernos, juntos, uma

nova vi a,glem, 's!n,lvRllrcl'O nOd,�!il honra e nossa bamdeira",o MAIS -'.NTIGO DURIO DB S.iNTA CATARL"'iA

,"prleUrlo ti D. Geren.t&: SIC NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor d. Re4�'o .A.. D�ENO DA. SILVÁ

DE .A.RRUJ)A R.UIOS

10.103IAno XXXIV FlorIanópolis
Escorraçados do governo
Lyon, Ftrança, 18 (U. P.) - munísta francês de agir sob

O primeiro ministro Paul Re- influência. estrangeira e decla
ma;dier acusou o Partido Co- rou que os socialistas não po

dem trazer os comunistas de
volta ao govêrno de coalizão.

i Defendendo a sua atuação' co
mo chefe do govêrno nos úl
timos sete meses. Rarnadier
declarou aos delegados á Con

venção' Nacional Socialista que
podiam colaborar com os par
tidos moderados para salvar a.

República. O "premier", acla
mado durante tôda a sua expo
sição, raudou o Plano Mars
ha11 como uma oportunídade
para a reconstrução da Europa
e afirmou que o porta conti
nuava aberta para a participa
ção das nações do leste da Eu

J'opa no renascimento econô
mico do continente. Numa apa
rente alusão á sua participaçã,o
anterior no gabinete, com os

comunistas, Ramadier afir
mou: "O Partido Socialista
por vezes se inclinou démais
a .estab€lecer a sua politica de
a,eM'do com os ,comunistas. Ho
je, essa h01rá já passou". Sabe
mos que êles consideram tudo
como instrumentos titicas, no

desdobrar de uma estratégia
geral cujos objetivos vão além
das fronteiras de nosso país.
Não 'Seguimos uma politica

de simples tática".

---_._----

Terça-feira, l' d. Agosto de 1947

I extinção dos mandatos
RIO, 18 IA. N.) - O veeperLimo "o' ULolb.o" diz estar iruí'orrnarlo

�ue o senador Ivo de A,cj1uino, lú.!iel' da maior-ia do Senado dki-güá den
iJ.'O de pal1J00S dias uma eonsolta á Ju sli!:a. Iillei.j·oJ'.ClI sõbre o Pl'o'jfJ!,a
'4fue o P>SD, 'Pl'etend1e rupa)ese.TJiLUr ao Legislativo visando a'exüul;50 dos
iIUrul!d,a..t.os dos par'lameníanes comunistas.

Sóme<nllf' depois de solucionada essa consnlí a é que o projeto será
lllJ)l'·esnul:rudo ao Leg'íslal ívo, embora .não tenha dúvida que .o mesmo

�as'Sal'á na" «h�als ·casa;,; do Pal'l·M!lle11,Lo. .

...

Aprnveítameeto dOs' «pracinhas»
RlO, 18 (A. �.) _ o j).resÍtflcJ1I{,p da TherJúb11ca, de<Slflaoba.n:clo Explo

,gjiÇão d� "'loü\'o do DA,SP, a NlSi]Je�Lo.íla SUS!L)('I[llSào de il1�jln1Ílssões Cl no

rn.e.aoões 'e ldIals pl'8ife,rênú;ia,s aTlJLe.t·j,OIl'lffiOTll!Jc p,sLa;b;:>l�üid:as éWiS ,expedi<Jio
iIIk'lri,os, Ipa.l'a o iIJlg)"ie·%o no ';'f')j'V,j,ço i])Úibl ico, rp.solv�u que: "0.5 pedidos
'rie illidlmirSsâo O'n ·n:omoo.ç50 ·dOiS .cx'vedicionáeios 'e miliülTes da Marinlha
e da Ael'Ol'MÍll1Ibi>Ca. qll�e. p.;)llti'C�l»êlJ'am, ",'['Sti VaIDJ!el1te. d,e oJ.l'emçõ.cs dI"
@il�arlla, c sat1s1:a,;Ile.r as condiçõo:; legailS, dey,eTão se'r Ril:lJ'eciaóos � vir
a d'f'lS,pccho".

Contra de propaganda
WABHIlN�}]I();N. 18 (U. r.) - l!'olQltes dli!pJ,()imá!tica,� laÜIlO-aIl11C'l'l

t}alIli(1S \ltLi.!:i.nalll' que. a Couit'el'I0l1'cia do R ia de Ja!l1Ic.ÍTo ,,:;rl.udará a de.fc
�a c.'O'ntii:l!enIlLaJ. ,con'tll\a l'" "gU('l'[··a J'dn" I),e, lJl'QplIigandn, AiJl,f.il,(x'a.ç,'h� :e 'sft
:Ofítill<g'em, dia ill1€!Smo nJlodlO' qUle ,colTllka fw:n J).QIsIslÍlvel ,al'aqJll'p ::u'maclo. por'
�el' OIPiniã.o g·e:n.era'lisUioo qUle j)olt..enJcialmerrllt€ é mai.;'!. Ipn'ováYJ�1 qnR o

OOiJ1l(,illJelllUC ,mneriKX\l1llO Ise cO'l1ivcrla 'em J'l!giiin de 'bull:a 1cleo·lúgÍCa. dn ql\.W
em wwalCi.e LHO OaJIrlpo do< ba,['a;lJla m i I i,{ ar.

a guerra

Prestou falsas informacões
WAiSHJOOTo,K, 18 (1.'. lP.) -- O j'lll'i fedem! cOnldln!lOn (;.ell"lta-rt

FiJSlhe!l', a[Jo;o;Lrudlo C'0I1l10 li!(].ur cO!]))<Lmis,ta llOS Est(�dlü" Uni:do;;, po.l' da,r
j)a,lSOiS inlÍ1amnes rno S0U .p,eJ(ili!dlo rj,e �)a;ssalPm·t€, em 194.5.

NãD fni !lliatd'a a cOnhel0el', i,mei<:Ha'Galll1IenLe, a ,oonLenlJç<a., mas a pc'na
;.JlpliLC.áVf\l :no oaro é no n1\áxim1o' ·dle óneo Hln-o.s. com 'l1lTIlla. mu]it!a mnxima
.lre 5.000 dólanes.

o desmente'governo
AffiUKÇÁü, 18 (L!. P.) _ O gOVBl'TllO' üritica a.s J]ol(ícias esll',wge,i

roas ele {jl11€ u's Ü'Oipms ·rei!}eldles ll\.lL·wtl!tilo no c.el1lbro ,da cida,cJle. Um cornu-,

JUilSili3. oficial diz que tiais inrfiO'l':Tnes .não 1:-lH.0 velndiarl,eâro<s e Jiíl (jIlltll a luta
SIe dleeeulvOtJ!\;e l'ól1a da cilrlade e nos sllllbÚrJ)i.o.�, l'eVl1iítll'll:O ealma 'flIO' ce-ntro.

A Holanda não será· atendida
" I�AlIT� �UCEl81:\, '18 (1;. P.) - PaI'ece Q1Llie a Ho!a[�da ,está fa:dada
a OIl:Lt,l'ra den'Ota na ONU, ao ,qruIH,el' e·ví:Lar lL1Jmi3. IUÇã,o. di'Í'óLa das Nações
UllJ�clralS, na qlu-es.l.ã.o da Indemésda. Das, i/rufoT:1llUCÕe"05 'Üü1hidas (�nILre os

dIeU,eg'al(il()<s ào COllselho de SeglL111'llmça se coo),01ne que a maior.i'a dlelc:s lelS

tá .inclinada a m!Wl1lterr o ca60 d,a l11,cJ,oJt�;':iia na (}lIdem do dia, a t.lespe-ilo
rlOlS l'ei,Lif'.rados Cl Vi:glOTOg'Ü'S prot,e,QtO!8, do gO'vêmllQ IralarudJês. .o rCO'lliselho
�tJé wg'ora ,Ler!) ·evitl1ld,o ,uuna, (}ecilSão·, Iporém é qU'H!se cJerto .que lOS ho
],31nICbeSlCS vão ser dJeITCIltad.os, qua.ndo ° CUiSO E'lUÜ',3'l' illIOV3dl1enlJe em de
balf,'es, 1113, 8{';slsão .rue ClUlilllla-f.eira IPT·ÓXi,m'1 ..

Pela livre 'concorr'enc-ia
LIÜN'DlmS, '18 ( U. P.) .:... O sr'. \\7 iLI1IsLolI Obm·clliJ.'! p 1'IOIJ1flJlnlc'i'oll1 esta

E,OI�t{) UIITI diSiCUI'SO, 1110 qual d1eülamu ao P'ovo hritâ'lli,C!o .<l'Ú'l.1 .est,e ,",ó
'lnemlte fPÜ'dlell'á .S'OhUCliü1.liRl' a sua g'NJI\'e crise ecoll:ômi,'Oa a�r.a;y·és do sis
(.erma da "livI1e üonc'CJilU'lêrrc.ia", e di,s.se. q:ne a acüHaçãlo, do prog'.raU'llla tra
baJlhiSlt.a do 31'. OlemenL ALtlf'e cnnslLiLuirú um de,sasr(.oo 'lw,cioTJIal. Num
.'iiSrt:l\wSO :po!íüco de ,auéliC)-ue ao ,gqvRnno Lraf';!J1hiSlba, dis'se {} ti/der con...

serv-wdoJ: 'qule lO ga:birueLe fU'atolj'ssOIu 'em $üluc.i,oolJar a c.I'Jse ,e-,conôrmca l8Il'Il

(lllIC ;,;,e 'd!edJaILe a Grã..J3l'et.á,l1!IHi.. E' de:clal'iClu que '''não ih·á d1!'\'IHJ:Ua enÜ'18
� i:raeá.s.s'o dos sociali""Lil,s. e a gl'<l.v.idad,e üa s,�hUlação. A n,()\�sn lula pela
vi!d,a não c,oos.oiu. A!ssegubo-vüs qlLlJe sÓ'ment.e mt'.ldi.a;rl!tre o esforço e a hli
ei3Jhiva inidivildnal ',ê a "lJ.1Ê',rdade d·e comérci{J é q;ue ll()cl.ew�!lllos. resolver
-esta si tinu,(}ã Q

"
.

.,

A . «�ompra 'de libras pelo. B. d� 8rasil
RIO, 18 (A. N:) '_ O BanlCo do .Horn/sill recclIJ:t.errnfll1Le (L81XOLl de com

pr·ar li!H'aS. p.O'1' IlWo j(·el' (>,s,s'a mo.eri'a ]i:vne Clmso mt,el'naCH}n.al. Postc
xtÍormenlLe a I[]IglatLerra moàiiiiclOll clLHl poH.U,oa ca:mlJJla,I, passa.ndo ü Bra-
sil a cataI]' lbovarm,em,te aque.la moéd,a.

.

E,rrtl',et'anLo a s:ituacão· fiml8J11cúra da Grà-Br.81(anlha CO<l1'LJ011\.11U bas
-t<a.l)j(('. s,rria. 'o qll1le p!od-Ol'á la0ar1"ctar :TIlo"ar,;; cl,ifiC!L1ltdades palra o comél'
�io en:tr.f'. atq'l1lel,e le oortros p'aílsrs, na base cta I1b1'a e,s,t8Jrll'l1ia.

"�dJmiJ(;e-&c em cons'eqll1lência ICjlH' o BTa,�il ,neIll]t,a. 1l10yam,ntc a cleri,,
xar de cOlmíPra:t> �itbras, afim de d eDe.nldf' t' �("ns legílimo<s illlt!e,r(1'slses eco

lIàmi,co� ,p fi:Dlalllcciros, Illlcsla .fase Lwn,br,m di,ficil que al[r,uo,'6ssa,mos.

'A Questão racial nas Americas'
P])'[,HÓPOLfrS. 18 (A� X) _ Depois da sessão plenát-ia d

rios :jJT(lIlJI(�m3!s estão em foco aqui. Um dôles, ao que parece, o
rie .maior l'{>,per<t:'1UIs;sã.o e qUI{', ,a,i,nlfia não toi ventüaoo, será ques
,tã:o racial nas Amérricas. A{) lado da concertuução da agressão
econônríoa li;fllgiN'idra Ipor Cuba, «nas ICjne Ipor não iW.J' assunto da
agenda desta 0cm:1'erência ficou ,pa,ra mais tarde, Lenido .até d.ei
xado d;e ser momf:'.r�la:JlI(;'.aIln.81[iLe motives de iPll()OOUpHçÕes, ôsbe
toem ·0 ménito d'e l!Jocllir na cwrIlle viva de uma ohaga lWO!timlda.
S8lnte�,(' mesmo <Cflll!,) .se caso tornar RS proporções que se ·esp:c
ra, todo f) cClrtl(,i,nleiOlftc será sacudido 00m o �f];beJ'ê·�15,e mador, já
.qCte vi vem em nosso hemisfér-io, ni'ilha,lIC:S e :millhrar·es de lJ.)es
soas ImeLa!!;). Vários .íóp icos forçam '::t erupção do vlul,s,ã.{) negro
na <C.oníiel\ÔrH�i'a I'nl�m�aIJllie.r·i,eana para a ifi·a.mL1iL(''I1JlÇão da pae e
da ,Sl(lglllll'an<:.a cio Qewtli']]le,nte, demvrc ülas l1B9salta...sie aC{'lliêle ,em

qlle seni,a, faüvcbo' 1]10 cli-rei!,o dia '111egr'o pa.r,tilcii]1aJr do vioLo lem tô
da a, AIOlIérfca. Id,enLro dos S10LlJS 're'sp,e,c:li\'os I,aíses le um Durtro
lembrada o. �10e8SIO j)'an'a, o ,ne,gJ'O a lôdas ilJ" j'·antes ,eoonômiclIJs,
:poIN,ilc.:1i,'i, i"ociais, <etc. ·e aiTlda o 1(�nlúrOSaJmBnto aLivo do !l1Ieg·ro
11a vÍlCla adinüTl!il!:lLl',at�iv.a 'fllaJs �1Ia'vões �vmericall!as. O aTig!umcnto
bá-sieo de,S!"lj;s T�J'()fJ}osiçÔ'el$_ se,ri{{r'() rliC gUie a:5 !FJ(�ss'Oas de c'Or na,,>

A!ITIlt\ri(;.a,� s.."ío C0J11vocadas para. o set'Yi.ç,o In'üh,La!l', oomo a,s pes
soa" ,b['<:l,ruc,as, mas Cim a,1gJltIlJs pai'scs, ,lhe l'az,illn nels·l.rições quall
f;(:l aI) S·L'U :di,]'eillln. Lcw.alIlJLadú o pro!lJlemra s'cl'ia, entã.o ·p.edid'o .:li

ine,bu!sãu .tJn uma eláJí.i:8ula no tea,Laldo' de d:e:f,esa <]'ue. constasste
a i,glulaJllll't1<de ((0& Idill\eirLos e<nü'c pl�etOrs ir hr·UlTJCiÜS em todo .o cmb

tjllH'inltt\. S'olb ôsLe a"p.ú0bo a JI'eipÚJh1iorti do En iLi .inllga trat.a,r d'e
um pro!bl,mna i·lldi\'i.dl1al. ima'S qLW ,aiprcs0ninido it Conf'N'êTl
da �,eI'i·i" hlllrll J\(o1t�e:]ddo �plflll i1na d8r1eg�'<ii'i(l, )loj,s ·qrn tôq'a a

r'!l!<1rni,[' "0" lJonwlI, de eUI', i,t'm ;j)l"e'lL't'Iflos :;cl'vi\.:r()s i'nestj,l11á\'I�is

A batalha de �L\ssunção
BUml'iO,f-; •.\,Tl{JE·S, 'Í 8 \ (]. P.) _ CÍl�Cl11\]üS l'ellJe tri'es pan1Jg'uatOrs (le

cla,cfum qlllifl a.s !1'OUX1'S l'l"\"olucionárÍ<ls COo1hlin1llarlD qn'üg:ne.clindo. na bata
lha. p,ela :p'OS'Sll dr' l\'SSl1lJliÇi'i'Ü, I'rlllCj!LUlinlto que 'OS CÍ1'011!�OS. OfICl:l1lS Ipal'a
g'ua.í,m'l dif'SIGa, NlIp�tall Ilad'a sln:helln ,:;ô·])1'e a .sil>l1'ação naqL1loJ:a .cidade.

guerrilheiros destroem' tudo
Atenas, 18 (U. P.) - Info,1'- de Monavi e fugiram para os

ma-se autorizadamente que a centros urbanos. Na. fronteira

atividade dos guerfilheiros foi iugoeslava, ao norte' de Pilo

intensificada ao norte, nas úl-, 1'ina, ampla zona foi atacada
timas vinte e quatro. ho�'�.l,pe]os gue.rTilheiros, que quei
Centenas de casas reSIdenCIaIs maTam vmte e quatro casas,

em numerosas vi}as foram in ... I s�gundo dados da imprensa le

cendia.das havendo vitimÇl,s de' ga.l grega. A. emissora rebelde

ambos. os lados: Estas notícias; informou que estão sendo to

seguem-se a o comunicado: mada.s as, medida,s paraA o esta

transmitido -na noite passad:al_.bel�c,lmento de. um govern? 'na
pela emisso'ra dos guerrilhel- \ 9'reCla sete�tI'lOl:al, . g�v:erno
ros no norte, dizendo que o esse que os legaIS quallflCam
gen'eral Marko!;l Vilfiades, co- de "comunista".

mandante em chefe das guer-
rilhas, acaba de assumir a ad-

ministração do "govêrno de
mocrátÜco" grego, pelo que foi
formado um govêrno provisó
rio en1 a'pô"io da'luta. 'TamPém
chegaram noticias da inten,si- S. Paulo, 18 (A. N.) O
ficação das lutas da Trácia e cardeal de S. Paulo assinoo os

da Macedônia ocidentais. Na documentos instituindo nesta
Salônica o quartel- general do capital a Associação dos A.mi
terceiro exél'cito helênico in- gos da Universidade de ·S, Pau
formou que os guerrilhei,ros lo, Trata-se de um orgão ctia
estão utilizando pesados mor- do pOlI' Dom Carlos Carmelo,
teiros de tipo ainda não co- destinado a coordernal' os eS

nhecido pelo Ministério da forço[:> em prol da Pontificia
Guerra da Grécia. Universidade Catolica de São
Um comunicíldo oficial aqui, Paulo.

'divulga-do anUncia que cêrcal
de 150 casas foram incendiadas

ap�s a pilha-geI�1,. pelos .gu�rri-,De·I·XarA O comando
.

lheuos na Tracl'a oCIdental.

I
(I

As localidades que sofreram a Camberra, 18. �U, P,) -:- Se-

ação do.s guerrilheiros estão' gundo se anunCIa autorIzada

situadas nas proximidades da I mente, o general Ma? �rthucr'
fronteira da Bulgária. Sab�-se deixa.rá, no ano prOXlmo, o

que, os camponeses abandona-, comando �upremo ?as forças
Tam suas residências nas vilas de ocupaçao do Japao.

Os

Universidade
cafolica

Um perfil de
Eva Peron
Rio, 18 (A. N.) - o ves'per

tino "O Globo" assim traça li
gei'l'amente o perfil da sra. Eva
Peron: .

"'Discutida em todos 0,8 pai
ses onde esteve pela sua sin
gular beleza e pela alta ele
vancia que ostinta, Eva Peron
não se descuida do cultivo da
sua formosura, dando-lhe· um

sentido artistirco sempre mais
feminip.o.
Assim é que seus olhos cas

tanhos, quase preto's, têm a vi
vacidade e o brilho de uma

exuberante mocidade. Os cabe
los são icomptridos e louros. A:
emoldurar os dentes �rfeitos.
os labias são acen.tuadas pelo
rubro baton.
Mas Eva Peron não fuma

nem bebe, o que nos poderia
pa.l'ectr um. naC1'onismo em

sua personalidade tão jovial e·

mo.derna. Entretanto, 'para
manter suas linhas impecaveis,
executa massagens diaria,s, com.
o que acentua a estetica e a

harmonia fisrcas. VlirSte com

sobriedade, mas é evidente' a

sua predileção pelas joias. Usa
muitas vezes um "cip" com'

tlim notavel rul!5't e no dedo

anular da mão esquerrda, uma

aliança bem larga e um anel

cravejado de rubis, s3.fira e es

meralda, e um enorme solita

rio, cans,iderado um dos maio

res do mundo" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Itue Aérea • 7.'
'I- :D. I. A. C. "........... 1591
�pitania' dO. Porto. •••••••••••••• USe
... C. R.' 168&
�Ilça Policial 128�
�tenciária • • .. .. .. • .. .. • ).1.•'211110 J!8tado" IJ
iII.A. GaIIeta" : .. _.. • .. • • •• • • .,••
lIiDi'rio da Tar:!.�" .. ".......... un
11<. B. A 1'4�
iii.." 1'_"';... Ortiga SIKf;

Farmácias de p,lantão
Estarão de plantão, dumnte o

mês de agosto, as seguintes
Farmácias:

2 - Sábado �a,rmácia
Nelson - Rua Felipe Schmidt.

3 - Domingo - Farmácia
Nelson - Rua F1elipe SchmidL.

9 - Sábado - Farmácia Mo
d'erna - Praça 11; de No'vem
bro.

10 - Domingo - Farmácia
Moderna - Pra'ça 15 de No
vembro.

16 - .sábado - Farmácia
Bta. Antônio - Rua, João Pinto.

17 - DomÍlngo - Farmácia
Sto, Antônio - Rua João Pinto.

23 - Sábado - Farmácia
G3!tarine,nS6 - Rua Trajano.

24 - Domingo - Farmácia
Caitarinense - Rua Trajano.
30 - Sábado - Far,máJcla

Rauliveira - Rua Trajano.
31 - Domingo - Farmácia

RalJliv'eira - Rua Tra.jano.
O serviço noturno será ed',e

tua.do pela Farmácia Santo An
tÔnio, sita á rua João Pinto.

Pereira
Advogado e ContabiUsta
Con.tituição de .ociedad•••
Plano. contabei. •• Organiza
gõe. -- Parecere. e .erviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. I 7 h�ra. em," diante.

Adqu.lra TUDO 4. que ne....1tal',
4. V..A SÓ VEZ,

p�an40 PAE.CELADA.:Bt'lEMTB,
IMm'" VAlJ'TAGEJfS da compra à. "ri__•..

Nrvindo-s8 do

e' a critica dos mal intencioDados
Coustituíu Jato dignn de ser de quatro anos de Govêrno, bem

apreciado, viva e entusíásttcamcu- sabemos não será possível. ao de
te, ']),()1' lô:da"a l'mpne.J1Jsa. de: Santa Sall1rl,a Catariua, nem ao do Para-'
.Oatarína e do Paraná. sem distin- ná, .isolados, ou mesmo em deei
ção de cõr polff.íca, nem demonstru., sões conjumías, dar-nos concretiza
ções ele rancores pessoais, a merno- das Lõdas as hem elaboradas TE
n\\'11' 1 Conferência dos Governado- SES. aprovadas na Conf'et-ência de
t'I('S elp wmb.os ilstes Estados v iz i- Umião,
nhos, '['calizada !lOIS odiais 2 e 3 Jeste EntallllÍAJ, aos bons Brasileiros,
mês, na p:rÓS'l)leTa cidade de Uuiüo áquêles, em cujo ânimo não se te-
ci'a Vitól'i,a. tlllha 3JSSBIllLaluo o írnítante vício do

IFato d!i,gno de ser <lJpn6<ciado por oposíciomismo destruidor, por es
essa Imprensa, .porque, nesse

con-1
trábico r sístemãtico, - aos ho

clave, não S€ cuidou doutra COLIsa, mcns de fé fila futuro grandioso de
senão dos altos interêsses do Povo, nossa I,e,r,�'a, não ,s,el1á dado dUVid'élJ'1,em geral. .de que mustas daquelas TESES 1150

F10w31m , alí. ,apI',eSlem:tadÜ\� não de (lIS esclarecidos administcantes
p roblemas de carátee político, mas, de SélJnVa Catarina ,e do Paraná pô-Isim, questões, 'Ll,ne 'só itnteressavarn Ias em execução" ainda no decorrer'
ao Pov.o porque, sómente ô""Le, por dêste período de tempo.
S,(\\lS DClI!eg-,â.ctos, é C{llW as 'de!)n,!/l- Hão de assim Ip1'ocooo,1', 'P.OWoCJlle,
rum, numa eíoqücnte prova de per- em Aderhal Ramos da Si.lva, e em
rei,ia compreensêo democrácíca. Moisés Lup ion, se vê um 'Só ,e úní-

�U,() roi 'ternp,o perd klo, nem cli- co- 'lJropó,siLo - l.l'aJbalhal'em;
1I1.heh'os, nHL1hà'l�a,b3Jdios' o que ,se em- uma só f.> única vontade - cum

]lN"!WlI ;n,a, magma A:�seimrbléia d,e ])rül'Elm o qllP dcix,aram lwometido
r,niãl); alnLelS: foi pll\eocioso 0' L-empó ao Pü'Vo, C!(U!e os pIogeu. nas ele.ições
,em (jLi'rJ ,alí estivemm reull}Ii'CIos os de '19 dIe ja,neil'o; - uma só e igual
sl'�, <1o\'el'l1ia{i,Ü'l\ps Aí.lIe;rba.l Ramas ,Lni,UlrJad,e de vir,Ll]ÜeS, ,não' v'ulgares
da qil\"a re j\1-oisés LUlpion, com os nos ILempOls pl',esi:vllIÍJp,S: - ho,nest.i
.seu's SeC,11Elt.ários fie Estado, ,e 'J'éc- dRde, larga visâ.o admill11slrativa e
nlícos d06 vários ,e va'riados Depar- sincPirirlade, a -lôda a l)�jovi:t.

'

,taill1en�OJs da públ�oa A:dmiiThisü"ução E. com tais pr,e.tj!jcados, prov,arão
do .Pwraná e de Santa, GélJlrarina, Snaos ExoelêJllcilag, à c.rí,tica mal i'Tl-

Di?:ew-'s'e 'o cOl1lÜ�ário, é pIIcueID.der Le,Il:c'iona{la. ({'ue fOri, exaLa'mlf'jlllLe,
mElll'Lir a ISanta Ca,Lari.na, ao Pal'a- ,palra o(jlosafogal' o Povo rI·e RanJa
,ná it1mã:o, ao Brasil, -e ao,s Heasi- Ca'lar'ina, c, 'j,ambp:m, o (lo ,ParanáI,eit'os, que I) Puraauá ir �anta Catul'Í,mt ge�

E, pür'q.ue há" inf"eliz.men{'t', qne:n ra,m, nos diUiS 2 e :=: dêste 'moê.�, a
se ve.l1Jha daJlldo, á Tuim prálLiüa de tlercei;ra e gra'nlrJ.e ,a1lllostIra da ver
conlra,riar o que de I'a'l.o S'El ])a·"ls'Ü<ll dade�I',a lJ.Didade na,ci'onal, com o
na Conlfie,r,ência dos ses. Go,v,erll'ado- fim de, p01' meio dlPlsla, na base da
res. eram inrtUlito de des.pI'<8'"Ligi-al' o maios estreÍ'La f' &Elg-ura 0oo.peração
Govê..mo 'doO honrUlclo Dr. AdeJrbal in[ores-La'Cliual, s,e le,\rallem a bom
Ramos da Si'1va, I,ançam.o.,s, aqrul, de tenmo todos os ]woble'ma\s de maior
públic,o, o nosso yi.goroso e sollflJJe l'e.Jevwncia, para a viela políltico
]1'J'o,tes,Lo c.olJll:na tôdas 'as TIlolícias -eco1l6micO-90eial ele uma ,e de ou-
i:mlj)l1e<ssas, que vêm � cir.culando, f,ra Unidrude.
,nes'�e sentido. Diz,emos t,e,rc·ei,ra e grande amos-

_Nessa Cemfi0rÊl.llC ia, hOl,.lrvc gaslos, tra dia vedalde:ÍoJ'a unoi'daide J1.aciomal,
11KJoO 'o J,g,nora:mos, nem o. n!eg-amos, pmque <1. prim'eiTa d'elas, ofel'ecêu
Mas, em comrp'el1sacão. houve, tam- !lia-Ia, j)aJlmiÓ'Licamfll1![,e nessa
'bém, 0()1 que ali'l1Jda eI-,a easlo não sen- mesma base rln mais esll'eüa e se

belo, nem, sequer, pensado, entlr'e gura COOPP1'(lç'(Ío intcI'esladtwl
'SaniLa GavaTill1la ü o Pa:ra.nlá, através o Sr. Dr, Adolflo I('onrlel', com óL.i- Ji1ec.lHl.cJo. aí, o parentes'e, vüILc-

'

\rlêsl�es Lrinta auos dtecowl'i,cJos - mos e imlecli,a.1 O� r,esulrl.-aelos. ('m mo,:; a dizf.>r 'que são essa's yj,rln.]cJrCls,
'1917-1947: o con;LaclLn djpé'Lo dos 1929. como aqllí, e com o orgulho ês�cs ri,rOipúsi,Los, 'e essas v.Qmrt,aelels,
�8ilJJS' eliri.g1EmtelS ,com o PO"'o, para, dre rl'i!.ho da

,gIOl,'jOS,a ,LeTra
de

,sa,.ll-1 (�,.s,'iJl'eiJLrum,'ffilLe Ji'g'a,cJlas ao pa;.LriôL, isJ1unrtos, oOrruhecenem aqueles das ne- a Ca,Larina, va;m,os hIO-TIT'lOSamente mu dtos S1's. GI)v.el'na.cJol',es AcJ,el'bal
cessida.cles ,drêsr(le. memOtral', num cOlmo pwe.ênt,es!C, Ram,os rkt ,Silva e M'oi,sés Lupion, o

Ho.llIve, aí, gasrtos, sim. Mas, a,inda élJberLo a ês[e nosso rlpsproi,cnsioso ([ue (JS iQlimi.g-as da umião e da
ql.lie, denore todos o's aSl&lllnlt/oIS L1'a- es,crirl o: glI'wrudez,a, rl.o Bl'a,sil afe!.am, )),1'O'1)LÍ-
Lados na Co,TlJferêncjia de U�)iião, se "Obro. de 'integ1'ação - Os!'. sitaidameilllte, não 001ill:pl'e€ind,er, pu-
ll'.eso}iviU., no período g'ovrcI"llam.enlal Adolfo Konder o1'ol'ece na s'ua 1'<1. deslú,slraw o ]miLho, que a Con-
:vigenitle, rupenas, o 'I'elacioll/wcló (';(1Im brjJll�u1:le Mle,nsagem {JS rnails jm- l'el'ôlllcia de UillIifvo 10grOfLL ale'a'n:çar.
os ü�;ans'P,ortes - ferr.oviá1'io, rodo- J)']Ie,ssi:ol1anLPs aspf\c.tos de uma ,Ma,s, pür mais que .o deSi])le i lia, a

viário, le flu'Vial -, {':'!sle há ele Gal' aQão eOllisLl'Lltivll, no güv!�r,I!JO do cegueira, e a perver'sid,wde ,cios, ma.l
por muito hem enlij)reg·a.cJras as so.,. Esta,uo, ilJ.JIL.elllci,olliai[{'os procurem d�mi'l1uil' o
J11rus tôdas ode oruz€Í<l'OS, que SP fi- "Nesse imlPorLmJl.e d!}('.ulIne,nt.o iJ.\ea.Ioe -e a finalidade do ,hisL6ricn
z,eram necessánias aos tnahaUlOs da político, temos a .c:vl;egórica afir- conchw,e - Inúdêlo que foi do de
ASó'emtJléia. maçã.o rIa sna 1',el-eyailllte c-apaci- J'aclllréúnho, entre São PauJo e o

ISÓ os .qu:'e Livcr<1im a gU'alfl,de Vof',[]- dade de tl'ab.alho �1 da imledia.ta PaJI1atl1lá -, por mais que a.quêles
4;tllt'a de <1R.i;iSltill' a êss'es J1llesmos utilidade ,rIas suas iclrias ([ue es- lü[}itclm a·pagar o valor dOiS bomens,

. . .. . . . . . • . . . . • . . • •• ••• •• ••••••• traíba,lih'Ols é que p:o.derã.o aquila,tae tão .rpr,o,dui:inrlo at.lmirávei,; fr1.1- que coolltdu�em 'ÚR d'eJ&tinos de ,Sa11'La

I I
da ,magnlitru!d,e e da filllali,dI3!de dêles. tos. Cawwina ,e do ,P.araná, a, Verdade

.

'. I G
,Só ,os que acomprunhaa'am, no "Constatamos jú nos nossos - a,quela subl,imc Verdad-c, r�e Qiue

, Dr. Lindo Fo A. . ;va��o salão !doi 9100e 01)1er'l1.rio, �m dnspwensiowA conceitos, c,om to- nos faLa o insiglDle Rui, - há de
Uillllao da VlLórIa, a dremorada ex- da ,a ,sil1irJül'idarrl'c, a ,excrLCOlcia ela lhes ffl.7Je.r ,Dorar. plWqLloC, C'ÜIll Ader

r:IP{l.SiÇãO
daiS d!irfere,nltC\R () opOortunas a,bual llirllm1nisÜ'a'cão q,ne, com bal l{,amos ela Silva, eSibí t.o.d-o 'o

,TESE,S, ,DfljJ)1- ,como o calor �ji()'8 1'os- ta'n'to brilho ,p !..auLa e;fiociência, J)OVI1 ,sot)l)l&at.o 'da teN'a, bam'iog:a-vül'-
q,180Livos fl'Ü'ba.Les, (í que PiQldtC'rão di- ,esMt ,com:Juzi!Tldo ,sa.nta Catail'ÍIlla a de, 'e, ,com -Moi,sés J_,uplou, lôda a
Z!ClT' ,do, €.s�ir�{.o demo,('J,l'áILic'fl. e, do úma els.pllmdjda Hna,Ji(la;üe, gemrlB "ú.l,1da �.leS'tu o�IILr� U"JlIidade,
all�o pa.ttr'oJOüsmo dos et!l1ll[l:enLes "EIlJ,aIlJe('/emas, no último (sic) [jlue 11;0-" e v,IZlfltha e Irma..
Chefles d�' E-s-tado, que preslidi.J:am antilgo, o palJl'ióLico g'cs,l(} elo. sr:. Ponl.'l.nun, qual! t.o mais cr,e�'cel'e'm I

i Ms uno,n'ciOHélJeJOS trabalbos. ' 1JI'esidf:'<IlLe Adolfo Konder ind,o 0S-,{� d'e.s,p.cito, essa oogu,o�ra, 'e eosSit
,

Enfim, só os qUJe tenham a. feli- ao- ,0és,Le cata:r,illlense, levado pe- lWl'vcrsillade, taauto, mais &e avolu-
cid,adre. de residilr nes(a Zorrltt lim:f. lo Sleu alio espíri1;ofde'" hras·Tli.: .l11.U'á. <'te c.oTIJiaJll<:a dos carl:arinemse,..
ilrof,e, ,seja ljJ'arra aqll>ém, ou para fla.de, f' dos 'paranaen.ses lias s,eu,; dig<n{},�
alPAl1 dos mar'cos divi'sÓJ'iOiS, l:evall-' . "J\, sua IIlr�mo;rlÍ.v,el {'.m),f·er,(�,Jleia p. Orpie1"í)!W":; govPN18JnL6JS, porque,
tarjas ,entre a I!el'r'a ele Laul'o Mi.il- ,reaJlizadla. ,em Ir'aí, ClO,m o Slf. d'r. eonLímlll'3.ndtO, nêsl..e 19/17, a br'asHe,i- •.••...•...................

.........................
ler!p a de �f.um,ho.z {"la Rocha, - só (�IijVúli{) ·Vall'g'as, Pr1esidlC.nd.e do J'ÍSS1Ulla obra, inicj,a{�'(}., em 192:9, n,o SI (CON�SEG1JLRES

DOENÇAS NtER'V?'J.b [IÓS oll!Ll'üs, sim, lla:bit()jlliL�s rio r·ic-o Rio Grande doo Sul, wnsLHui tum diStta11,l,e mAt, oS'·ISrs. Gov,ernado- Que um tau amig,o ,OIU eo.nlHl-··
Co.. 08 pro,rol8S8o.- •••e4ÜellUl, .(\ f]lplüen\[.o ex-rOO'l1Ilelstado, é que idos ma.is ,pxc.epcionais s,eil'viç,os r,es Ad()�hal RUltnos da Silva e Moi- cido anaIf!ail:l<!'!t.o k,equelllLe' um CU['_

".je, .. doenÇM Dervo..., q••••i ·ta!l11lbém, co.m J1l\elJlOq� e mêuor ra- pres1.lélI(los à' sua ter.ra, sés L'Ulpion ,&(' dac:idi1'am Jalzê-Io, 50 notll:r.uo para HJprentder a ler Q'

miad.. elll tempo. do aaIN ,MI< zãtO, (P'odemoO,s dizer rlo ec'{ll��ooI'di,ná- ]"o,rrum a,s&eTl't.ad[�f' solu.çãe:'! levialdos, igualrn011ite, porr 100u.váv,el í a ,escrever, pr'esta,rás 'um grandt>.
'eiiamente remediáveia. O e.rlll.lI. rio alcance des'sa ASHemhléia,' du- ]J<!',áiLica,s e difliiniiLivas de prohl,e- amor a uma Prulria fOJ1De ,e -unil'íCa-1 s,el'vi'ço á tua P,átria. Catedral M�-·
.mo. fruto d. IgnoriDda, ..s ,... ipla'l11E'rTlite uiIlida: unida, 'pela forma, .mals qne rlizJI:rm r,es;rJoeito à segu- da. LropoliLana ou Grupo Esc.ohliI' Sac.·
.,.J.dlea:r �8 IndJvfthlo.,.feta.otI li« em crue ela se nealizo'u; '0 aionda wança c IRO d.e,Q'l1f\'olvime,nbo dos Se o ,ql1ize.rem podem, pois, os José.
laIlI eDfer:iidcl.iil... O 8elWl�. N.. 'l.l!nida, por.que, na,quiÔl,e ambie.n!te de rlois EsLa,flo" limítrofes. como inCOlnLr,nJtAvoeis oon'{jim.wr na sua
el•••l ti. Doençall ..enta...i"pl« !pura br.wi'liJ!idur].e, não havia pa!'i)- "sejam -o a'cordü destinado a dB- g-riLa, poeqnr, -em lhBs l1üng-mmd-o I
ii••• Ambulatório, q.e .t•••• I're. Inae.nses TItem wtarinense·s. 6lemão, e rimir as rlúvidas sôbre as 1'ron- o cess,er-ário siso, o ,esta,rão fazen-
Illltamênte 011 doentea 8e"0 �,.. ,tã'o sómente, IhomE'ns, fiUlO's da teil'as inlpl'-E'sLarluais, o "convê- do, tôla ·e IridkuJ.amen1.,e, à Lona, ..
_••t., •• a•• D....n II, e glramlde Pát['i-a OOilllU!lJ1. ,nio policial fie ,rélpr,essoo ao ban- Um, bal"lf'ig'a-Yclyle
II 11 "eru. _Ülrla1auto. ,...:_. No curto esrpaol'l de pouco mais elitismo sertanejo". PurLo União, 9 de ag-ósLo de 1947.

I

l A memoravel conferentia inter- I Resolvida, enfim; 'seu prolltema flnaItCGàr.�
estadual de União de Vitoria
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lNDÚSTRlA, cOMáao I SlGUaOS KNOT S. A.

h.611',

"I(.�

"O acóroo dessa 'p110\nidência,
reclaanada pelos altos i,nterêssps'
nacíouats, rorlete, perf'ei íamen te,
um propósiLo al'evaTliwdo, Íl1lSpi-
1',1c1o 'no mais são pa,tri.oLilsmo.

"l<'oelizIl1CJl][te, COlíTIO re'fere a

Me,nsUJgifl'nl. acudiu-s,e, cm tem
;po, aoo mal alal'ma:lJrte qUle. ag-l'a
vwnido-se, poderia, atnda rum dia.
COI)]!s.titUiitl'�se em sér,ia ameaea :i
'PUZ' conLincDI( aI.

.

"]jlll,('.gl'a,ndo a vasta zona fI{)
oésLe caLa,ri n8inse na com uinhão
hrasi,lei:ra, pelo neslabe,l,eci:mcnlo
,do iml!lÉ'>rio da lei e da lord,om, e

pela cl"l.:)aç5ü rio e;nsi no ITI!acilJlJ31,
a�-seg-l1ra:ndo as igal'aIl1lia:s consti
ülIcícmais aos nossos ]Jl8Jlrícins
que a.lí \�ivjam uma situa.yão rle
'col1l(])IICJt,o abaooono e de LOtl'-lu- t

r,a'TIlLe ,humiJJhaçãJo, aos olhos de
,gente ,e,;Lranha, o sr.- ]wf'\sidcJ1.te
AdoIl'ü Kon:dBr lH'esLo'll il1'estimá
\"el serviço à sua tenra. em pról
de um Bl'a'sil forLe e ll'TLifitcadl),
'(�J1Ig.I'an.cJ:ecklo por um ])aLni,O'lis-

, mo sadio e 1',eCOT1i��lil'il.JiLor". (Osco,r
de Oliveira Ham,os - As hri:lhan
Los realizações ele um guverno
hoTIte&Lo ,e pr'evident'e, p�ginas
11-15) ,

Se não encontrar o CartãQ�",
escrevo poro: Caixa Postol"",

3215 - Rio de Janeiro.

7.461

GRÁTIS!

,

� ..

PRODUTO' DA sr líNDARD BRANOs''' ,

OF 8RAZIL, INC, - RIO DE JANEtR,O '

..

LEiAM' 'i' ilE:ViSTA'�'
O VALE DO ITMAl

Peço hoje mesmo 00 seu for
necedor um "Cartõo-Royal",.
que apresento tôdas as ins

tnlções indicando como fazer
para receber o famoso "LivrC!t
de Receitas Royal",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agosto-Dia 24, domingo, seírée em ·ltomeDagem à. As,.
.ciaçâo Atlética Barriga Verde pela passagem do 8" aniversarie de sua Iundaçãe,

início ás 20,30 horas ..com
._-----�-'--------

lOS indooesio-s, não
res ponde_ram

Continua O ESTADO fazen Washington, 18 (U. P.)
,�.do distribuições d. valio::.os li- O governo dos Estados Unidos
vros, inclusive rCllmances mo- deu aos líderes indonesios
-dernoe, entre as ,pessoas que uma das derradeiras, chance de
<.sonstam" de,' seu oa-tiastro so-I aceitarem o SBU óferecimento
«ciel, I de mediação na pendência com

As pessoas q ue ainda não a Holanda. o- Departamento
"ha;am preemchido ,e CQupen de Estado divulgou uma nota
,.,,!ue diariament� tPlJ.bliealln.s dizendo que a Holanda já aceí
,§loderão faze-lo, '4-g&r'a, habi- tou a mediação oferecida, mas
,ditando-se, aseim, '.a .comcorre- os chefes indonesios nada fi
,.ram a tão interessante ..inic-ill- zeram nesse sentido até

,rJ.ti�a realizaria seb o patr.ci- agora. Acrescenta que "se os
4110 da LIVRARIA ,ROSA, à indonesios decidirem aceitar a
deodoro n. 33, aeeta fiJapital. mediação por negociações dí-

·
- . . . . .. re[as deverão pronunciar-seANIVE.JlJS.kBifOS:

nesse caso o mais breve possí
vel" . .Disse, ainda, que se os

indonesíos "persisttrern em ,so
licitar metodos particulares de
solução, como têm feito até
agora, sem levarem eml consí-

-------;----

deração se são aceitos ou não
pela outra parte o "ofereci- Suicidou-se
mento de mediação se tornará

lVIaceio, 18 (A. N.) _ O iIi-então desnecessárto ". I
- o sr. Adernar- _N'unes Pires, díviduo Vicente Ferreira Coim-

..pilof.v do vapol' C. .Hoepcke.
. _ " "." " "...........

bra, alagoano, conl trinta e
- o sr, Halo P;a,looi.rlJo, runoíona., Pela culture dois anos de idade chamado pe-

ru'o, federal. la autoridade policial do Dis- ODEON RITZ - Hoje ás 5 _ 7,30
- o tte. João Cardoso de Sousa, do trino trito de Farol, para prestar Ás 5 e 7% horas

"

horas
"da Polícia MiütJa,r do E{SitrudD. � esclarecimentos a respeito de

_ Sessões Para-Todos _ Sessões das lUocas
- a menma Lourdes tMa,ria, fi- ,uma queixa apresentada con- Apresentando único dia.

.Jha do SI'. Moaon- r�1J!a'Úffiny dia 3il-
S. Paulo, 18 (A. N.) - Um tra a sua pessoa, suícídíu-se LUZ -QUE SE APAGA JIX FALKIDl\IIBURG _ €m:jI vcira. fazendeiro paulista declarou enquanto esperava-se chegado com ALEGRE ll'IEXICANA,SRA. m.lSEMtBARGADOtR HEN- I

ter obtido c_ompleto .

exíto em do delegado, cortando o pesco- Ronald COLlVIAN No programa: _, Compl. Na-
lUQUE F1Ol\TT:EiS sua. plantação de tngo. "Su- ço com um afiado canivete que Ida LUPINO cíonal.

TraJlJsc;or-re, hoje, o aariversárío I ger�u �ue fosse fundada a As- trouxe escondido no sapato. Muriel ANGELUS. Preços: Sras . Srttas. _ 1,20.-i11Jél't.a.Jicio, da exma, sra, d'. Olotílae
I sO�la�o do�. P�antado�es .

de Varias pessoas assistiram o No Programas Estudantes _ 2,00 .

•dla .UUIZ Fontes, esposa do desem-: :Tl�O , que terra por �mahd�- tresloucado gesto, mas não ti-, 1) - A MARCHA DA VIDA Cavalheiros _ 300
�.JJargadlor Hem'iq;uJe Fontes,

I (,e tomentar a produção tr,l,"
\'eram tempo de salvar o jo- - 'Nac. Imp. Filmes. I . . . . . . . .

.

"_"," MAftIA' AiP1\;R,-mellDA ticola nesse Estado. O mesmo
vem, tão rápido este agiu. 2) - ESTRADA PARA LI- RiOXY _. H�j'e' á:� 7,3Ó'h����'Compdeta hoje seu quÍ;lüo aní., fazendeiro expos as bases de -

, BERDADE - Short.
'.

I Antônio Vilar __:_ Aliee Pa-
v YIB1'sáJri'Ü,. a, menina Ma,ria A{pal'e- uma campanha i em favor do Café Otto traduz qualidade! - Preço: - Cr$ 2,00 (Um-/lados _ em:
-cida, dileta Ifilha do sr. dr. J(}!'ge! cereal nacional. PeQo-o 00 seu fornecedor. co).

. ... INÊS DE CASTRO.José de, SOUZà, Jurscionár-io da Fa-
----------------------------

- Geral - 1,00.
e.zenda Assjs Brasil. ! José Fernandes Neves e

I
Francisco May e "l.IVRE" - Cre�nças mai?>- Maria Montez _ John Hall

A, graciosa aniversarianíe ofere-I Senhora

I,
Senhora res de 5 anos poderão entrar as

- em:
"errá urna mesa de doces as suas participam aos parente. e participam QOS parentes e 5 horas. llLMA CIGANA.ímrmcnas amigu i nhas, I amigos o contrato de casa- pellsoall amigall o cont::,ato Ill'IPERIAJJ No programa: _ Compl. Na-]\ JO R t d '-""h MARIA de co--m-nto de leU filho A' 711/ 1 "'1.\ H. GREGORIO O UZ men o e _ua' ... a �- v

- S !� 10ra.C' - cionaI.
Acompanhado d'e sua' exma.

e,s-I
ELOY cM�:/F��: Francilco I .F�:��I��� ;:�erQNe::��c. , REI.TOS ROUBADOS Preço único _ o-s 3,00.�lPosa e filho, úlllCOuL't'ft-,s,e nes'Gc'l ci- FlorianÓpoJia. 15.8947 Barra do Trombudo, 15-8947 (TechnicoIOJr)

.,(laJd,c O sr. Gregodo Orllz, fazendoi-, No Programa: Café Otto bem preparado"(['O e e,lemclJ1;to :de c1es,ul{ILW no mu- J ·----:--1 1) - CAMPOS - ATU�I- i:elicía seu convi(ladolnicipio de S . .Joaquim.

I
Maria e Francisco DADES N. 3 - Naç. Imp. Fll- . .confirmamSs. S., (fUI' s'c acham hos.pm:l.ados mes. UM ANALFABETO

"no hotéÍ Mag,esüc, tem sido lJ1Iuito 2) - FOX AIRPLAN NiEWS é um cego. Não deixes teu amig•
.olllIDf)Jlrimen.Lwdo peh:J\S in'llmel'O-S' 29 x 60 - Atualidades. na cegueira da ignorância. Dá-)h.

"1 b d " ·

á
e

P
r

blo .'-
.

C $ 4 3 a Im da instrução, levamdo-o a um

;��igOS qae poosue em noosa cicla- Une 08 rUDCIOD fiOS D ICOS ulVIS :���.s:l;-an:s" -,00 ,00.

���>�o .�� �11��ti�:�� '�� .�l�l.t��:.
,de Santa Catarina

sua exma. '&Da" eOI1traLo'll c-asa/men- D. ordem do Sr.' Preaidente a.o Conllelho Diretor do Clube dos
'io O 'sr. Lr,oywnk Lis.boa, ,fllm.ciOllá-1 Funcionários Públicoa

.

€ivi. de. Santa C�t(lrina. e�nvoco o. Sn,'

'riJo dos .eSlcritórios ,da Oasi<l Hoep- Aa,ocÍlldoa para lIe numre� no dUl �O do r;nell flue.nh. a. 14.30 h�rajJ
• '" ',-

I
no prédio n 5 da Rua ArcIpreste PaIva (Sed. S.cl.I), nesta Cap�ta�..eke, r pr,ssoa ffi\11to est.Imad;a entre
o fim-de deliberarem "obre um pedido de concessão de autonomIa a

':llIÓs. eaixa Benefice:nte•.anexa a eate Clube.
-:.t'lASCIME<NTO: Si não houver numero legal Q As.embléia reunir-ae-á, �rn

.sÉRGIO 2.a cat\voco.ç40, meia hora depois, com qualquer numero de sacIo,

T b· i
.,

> TI'Pri presentes.·

em l'ece [>(.0 InlUmel,O'S eua'

-I Flrrianópolh. 16 de 19osto de 1947,
E��os�d���oo�AIT�a ro�T�X�U M�MruNIDR-���t�á�rl�·o�d�o�C�.�D�ir�e���r�-�,====��====������������������Ra,müs, flil',el,ol' e1est,e jornal, oe sua --,

, A,V--E'--,N-T-UR- "S. DO JU'�, 1� KNOT�ma . .es,põ,sa, Ipelo nascilme;nto

OH-II rj., \J r\.
"

' ,

te.,m eLe m,a, is l,llD1, ,meni.no q.ue rec'e- ,

:beu O nome, de ISeT'pO. ... �-:--_--__-�

"O EsLaldlo" 1('.Jlvi,a f,eli,ci,La()õ('� ao

!; ,�LI' r_ri ::..:� -,,' �. S5TA' PIi!ESú ;t- MLlqtVíE{JEIJ(C)Lf"flisLi,nLo Ms,al, -com yoto.s de p1'os-
, I', ,.v�· L Ailff' ;;,1 ,<=> D �?UQ LnL P3���t'g�') J 00 CfJfe fJ Qle/.24FA

'Ipericf,a.d.e paNl o novo her.cleil'o.
-� ,;

�_.2::'_-' ,
_ Ja [J DE PINGA. t::7

rP�::-:-;:-:::-:;�:""""d:n f-i��
I

--14' �J :;; '::-L O \
()

.{
o

paladar f afé Otta é \\I�!':'--- tr�\�'-'�}J�'"'",<.'
,(,

.em par. �--...' ,. �'" 0- _

_._"�,; \- '"

� .......(" \ \"�r, . I \ '
�

(�'<) �.

'-.�)
r' ,

�i;;,j;_",�)��--, -

�
�� �J\) h� -

�- -:-.---
- -:::.��::

.Fazern <111],08, HüJlE:
- O menino .GRirlos Antur, filho

-do sr. Car-los W. Kt�ueger, comer-

- o sr. AlvéIII'() Lima, .famoionâr ío
,publico éIIp'Ü&entado.

- o sr', Roberto. Sohrnidt, OOIlT1ec-

�()�ante, '

NOIVADO:

ASSEMBLEIA GERA.L
Com a genül sLa. Mad,a Ivone,

fi'lha do sr.· J'osé Cha:!',lllernsüki e de

É UMA DOENÇA
Ir,urro PERIG,OS.A.
l"Al'!..A .A. FAMILll
E PARA A RAÇA
AUXILIE Â COM
BATEL·A COM-- O

! rnBIIIdlIlI
..'------------

Válvulas - Peças 'e acessórios
em geral para Rádios

o do1Jt II 101' �(J1'1UIIeu/o Brasil

!'reçO$ especiais Oficinas e Revendedorespara

'Importadora Americ.an�·
DE CURITIBASUCURSAL

Praça Tiradentes 337
Aceitamos pedidos por reembolso postal

Remessa corn urgência.
( U aéreo.

EJ:(TRilORDINARIA «O Estado. nâo d&ve ser

pago em parte alguma
. do nosso Estado per
mab. de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficien(e para não

ultrapassar este preço.
Qualquer maior.afão é

EXPLORAÇÃO.

I DR. SAULO
RAMOS

Es�cialist<;1 �m :moles
tias de S�nhoras.
Alta oh·urgia.
Horário: 9 às 12

OJà'RIAMENTE

I

I

i
'I

.• APLt>- -, _j

(){.'f>rf'ciria aos leitores de �e> Estado» pela Indústria, CcmÉrcÍo e SeMuros HNOT S. A.

tJREr H\RIO INDUSTRIA DE BEJBIl>AS- REFRRSENTAÇÔES - CONTA PRGPRIA .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPOS DE CONCENTRACÁO
NA-POLONIA:

-

•

Londres, (S. I. P.) - A Agencia
"Ncws Exchenge.", baseada em re
aatos chegados recentemente .1:..
Polonia, diz que neste país ainda
existem campos de concentr-ação,
tão medonhos como no tempo' da
ocupação nazista, muito embor-a a

guerra com a Alemanha tenha te:
minado há dois anos. Segundo es

tes relatos, em vár-ias partes cI'O ter
ritório polonês, os atuais invasores
-estabeleceram, ou melhor, re-eslu
heleceram, os antigos campos de
concetr-ação dos alemães, somente
que agora ostentam o título pouco
recomendável e anti-democrático,
de "campos de trabaloho... força
do". Assim. milhares de poloneses.
acusados por "crimes Politicos

"

pela policia secreta polonesa, que
seeue as pégadas da GPU (atual
NKVD) russa, visto estar sendo a

administr-ada por oficiais bolch ... -

vistas, achamcse 'nestes terr-ivois
campos de trabalho forçado,
Trata-se de mais de um gênero

de escravatura em pleno séccln
vinte, praticado." ostensivamente
contra a nação polonesa, burland-o
assim todas as formas de tratados
que a' Bussia assinou com as nações
do Ocidente. São ali "concentra
dos", principalmente os poloneses
que não quizeraru . abraçar a ,dou
trina vermelha de ocupação do
[lais, P> não reconhecem o atual
"govêrrro" guiado por Moscou, En ,

eontram-se também milhares de
poloneses 'católicos, que la f'oram
ter suas convicções na. Igreja e no I
Santo Padre.
Segundo 'Os relatos provenientes

de várias fontes dignas de crédito,
lU guarda deste horr-íveis campos,
bem como a sua administração, é
dada exclusivamente a elementos
da policia de ocupação russa, que
extende-se por todo o pafs, gozam
de perfeita comodidade em suas

Iocupações. O "govêrno" por sua

'Vez, sendo este assunto por demais
melindroso, e afim de não ferir o

amor próprio dos poloneses espa
ãhados pelo mundo ínteiro, abtem
se de fazer qualquer r-eferência aos

tais campos de trabalho, onde es

tão se confinando os verdadeiros
poloneses, a mingua de todo o 1'("

curso, ;e perseguidos ferozmente
pel'Os seus algozes soviéticos.-
Terminando seu relato, a agen

da "News Excharge" diz que
'''praticamen te a coisa na Polónia
não rnudoui Apenas,

-

trocou-se mUIâruvasor por outro".
nelas
J.

.

Cia. Cata riU6nse �e T"IIIS'8rte·s lérels �tia.
I N I C I A l� 'A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

ViageRs rápidas entre Fterianépolis - Laguna - Tubarão - Ara-

ranguá,
'

.

Flli)riauóPolis - Itajaí - Blumsnau Jo invile,

FIori.anépoi'is - .Blumenau, - ....Mafra - Conoinhas - P. @)nião.
Flor!al\Ó'81is - Lajes.

Ganhe TEM P O - e D UHt E I R 0, viajando com

�APIDEZ-CON(FORTO-SEGURANÇA.
da aY1Õ8S «CITAL»

Perdoada ii divida
da Italia

I Washington, (United)-

t
O Departamento de Estald.
anunciou que os Estados Uni
dos i cancelaram" a divida ia.
Itália a nação norte-ameríca-
na em consequência da guerra.
Desta forma, os Estados Uni
dos não apresentarão ao �.
vêrno de Roma as suas recla
mações no valor de um Bi
lhão de dolares. Acrescentou •
Departamento de Estado que
os Estados Unidos e a Itáíta
-negociam--há-é-meses, um-nove
tratado de amizade, coméreie,
e navegação.

,
'

EDITAL

"
.............. .o .o .

-

A Índia

·r.:

(C TAP I O C A »)
Firma exportadlra de São Paulo deseja entrar em
cODtato com predutores de Tapioca e derivados,

.

pagandO boris praços.
Cartas com detalhes, preços (Posto Bordo) amostras

.

e fontes de referência ii

Comercial e Importadora Los Andes S/A
.. Caixa Postal 5õDO' - São Paulo.

,W _1 ....
,.

<v:_��"""_... .......
.

«llMPANBlA -ALIANÇA DA lAIA-A.
P.a. MI 117. - IU.:- lAIA
DellOIOI • nlllf8I'O.HI

Cifra. do BalsDço d. 1944:

CAPITAL E RE_RVAS
. Responsabilidade.
Recete

.

Ativo

Cr.
. 80.900.606,30

eis 5.978�4oL755'.97
• 67.053.245,30
• 142.176.603,80

Sinistro. ..age.. ••• últimol li) ano.

RespoDfls1tittde4e.
98.687.816,30

• 76.736,401.306,20

aintoEe.:
Dr. PampJIHo '''''tl P.ei.e de CarNalho, Dr: Francisco
ele Sá. 1Iai.. ....'pa,

.

l'!)s!. Joaquim Barr etc de Araujo
e José Mne.e

Estabelecimento Gráfico Brasil
o E

N1CANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
• Material eseoler e de escritório.

Livros e Bijoute·rias.
Aceitam-se enQomendas de improssos em geral.

Rua Tiradentes, H). - Florianópolis.

festeja a Independencía
Londres, (U. P.) - O vididos m dois dominios índe-

regime ibrttâníco de 193 anos pendentes, como o Canadá, a

e grande parte de sua influ- Austrália, e os demais domi
ência de três séculos a India níos brdtanicos, Ao soar das

It chegará ao fim á meia noí- doze badaladas de hoje, os do-
te de quinta-feira. I mínios da India e do Pakístá
Quatrocentos milhões de in-' foram oficialmente incorpora

dústria, iniciarão uma nova dos á Comunidade Brítaníca
era na turbulenta história do' de Nações, como membros au

enorme território quando a tonomos, pondo assim, fim a

bandeira inglesa, o "Union quase um século de govêrno
Lack", seja arriado de todos brítaníco e duzentos anos de
os mastros da India amanhã, dominação britanica.
ao pôr do sol. ••••••.•••..•.....••...•....

Karachi, (U, P.) - A

partir de meia-noite de hoje,
400 milhões de habitantes da
India passar a ter a liber
dade de tomarem as redeas
de seus próprios destinos. di- ••.• •..• • •••

1. De ordem do senhor �a.
pitã-o dos Pôrtos dêste Estado,
faço saber a quem Interessar
possa, que se acham abertas
nesta Repartição, da presente
data a trinta e um de agôsto
corrente, as inscrições para E>S

exames a 'se realizarem de pri
meiro a trinta de setembro dO'
corrente ano, para CONFE
RENTiE DE CARGiA, MEBTRm
DE PEQUENA CABOTAGEM
PRITMEIRO E SEGUNDO CON
DUTOR MAQUINISTA, PRI-"
METRú E, SEGUNDO CONDU
TOR MOTORISTA, CONTRA
MESTRE, PRÁTICO, PRATI
CANTE DE PRÁTICO, AJ't-

IRAIS,
PATRÃO DE PES

CA, ATALAIADOR, MEHTRB
AMADOR E CONDUTOR MO
TORISTA AMADOR.

2. Também poderão se íns-:
crever nas Delegacias de São
Francisco do Sul e Itajaí, e

prestar o respectivo exame,
com exceção para os CONFK
RIDNTElS DE CARGA e MES
TRE DE PEQUENA CABOTA
GEM.

3. Para melhores esclareeí
mentos sôbre o assunto em

aprêço, os interessados deverãe
procurar a Capitania dos Pôr
tos e suas Delegacias.
Capitania dos Pôrtos do Es

tado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 7 de agôsto de
1947.
Nels()n ilft Lívramente Cor

ieir.. - Escriturário -ãa slasse
"C" - Secretádfl.-

4 ..

Capitaaia dos Portos '.

Cosmheãre
Precisa-se de uma á

Bocaiuva, 151.
Paga-se bem

rua

. p(1l a ( oncurso«Estaduais ou Federais
e Exames de Admissão

Esmde por Correspondência
Português, Matemática, Ci�ncias. Geogra'fia,

His tória do Brasil, etc.
Intel!'esso.-o? preencho. eate cupão e remeto.-o paro. C. Postal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARIN'A
-

-------------------------------------------------

PEDINIDO INFORMAÇÕES:
Home _

Rua; N.o _

idade Estado _

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe
PROCURE A

Alfaiataria
E ELECiANCIA 1 .

ello
Rua Feltppe Schmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5o ESTAI)O':"Terca fei,. 1-' d. agesto ....

,,�ira Tenis Clube-Dia 23, sáha4o, grandioso Baíle �e Gala ..... i.a_Iufa
-çãe da ala .,,,all Reserva de mesas Da Joalhe'ria Moritz, a partir 4. �ia ti.

:,:.-.,:pp��:r:��:s�r B,JU.j, Compre S!U Relógio pelo. Servi�4) i�",ir,��!�orules�!g�� ...

�diarrl:t.am que a ,poole suína já ia-

) de R'·eembe I eo p10 t' ta I vadiu o ESlLaiClD de Sa>ruta CaL.rurilt&,

I

' .

'.

"

.

.

i I'.J .

.)
�

nas IprOximidades de Diomsao Oét'-

I
. qlHlinl, ás margens do Hio Peperi,

A Inspetoria de Defesa SMl.i,t..ál'(Í�,
(jtue tudo tem feito para impedk,
essa ameaça aos 1100S0S l'etbMl.lhoj)
'·estú agora tornando um série il�

'j)l1QV idências enérgicas para cir
mmsml8v'Cl' e dehelar o mal, tem::hi
destacado pana'Dionísio üe:l'qlt.I!(lÜ�
3 vetei-inárics e ti pI'áJticos r1..Wa.í'i.
A. d,rsposição dos mesmos toram CA)

.I,(.�'aldto!' 2 jeps e OEIDca, de 20 mil

TERÇA-FEIRA, 19 ele agôsto :

'"19,00 - Sumário cios.programas.
'19,05 - Inglês pelo Rádio,
19,15 - Noticiário.
'19,30 - Música Britânícn do Século.'
::2{),OO - Perspectivas Econômicas,

cle Gralham Hutton,
::-:20,15 - Orquestra de Teatro ri;'!

BBC.
'

, 21,00 - Noticiário.
':2-1,15 - "Acontecimentos- do .. 1\'10-

rnento ", comentário:
"21,30 _:_ Sophie Wyss, soprano.
, 2.2,00 - Rádio panorama.
"2215 - Noticiácio.
.22)0 - Comentários .da Imprensa
·

Britânica. ,

.....0 •• °.° •••••••••••••••••••••••
- .....

'8estriado Com

�r.1\OSSEj
.

�

"�;.� Para acalmar tosse

\ �1(# e soltar o catarro,
4 �"I � derreta algum Vick

, VapoRub em água

".�._,:-
, )" a ferver, e inale os

,
, 11 seusvapores.Aodei-

.;
-- tar,friccione opeito,

- ,costas e pescoço com

,M_
Quitandlnba, (A .. N.) ..

- Confusão

sem preceelentes verifica-se', por ora, em.
· .Quitanelinha, em vista da chegada, á ui.··'
tima hora, das delegações dos países

· americanos á Confer-ência. Entre os re-

presentantes chegados. á ,·.ultima hora,
·

mesmo sem antes se ha-fel' comunicado

"� o minist.ro do exterior do Braaíl,
figurando, portanto, extra-ofíclalrnen te,
na Conferência, está o diplomata nicara-

· guense Mari.no Fiallos Gil, que viajou
�d,iretamente da Venezuela ao Rio de

, -avlâo par-a poder ainda chegar a tempo
"de trabalhar no sentido de conseguir cque
,a questão do seu pais surja .em plenario.
Marina Fi.lIlos Gil é representante do

,gaverno -�;'ltimamente' deposto na Ni�.
-:ragu! por um golpe militar. Adiantou'

que apresentará em plenario o caso do

· seu. país e que esperava o pronuncíamen
to favoravel ela Conferência. Caso a voz

...,;ia Nicarágua não seja ouvida, apresen·

.tar-se-á, então, unl caso

,dos rebeldes paraguaios,
semelhante ao

'tr� II
, tM'°'
�1i�.f
{;,ttttoAZ I A !

Além das dôres agudas da

,má digestão, ha o incomodo social
<do máu halito e da azia. Com o uso

"do saboroso < PÓ Digestivo DeWitt·

,cIiesaparecem tais vexames e ali

.'dôres, pois este remedia moderno

·corrige o mal no seu' inicio, graças
.. sua formula moderna: Diastase
.de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro.intestinais, Carb. de Calcio,
·Carb. de Bismuto, Carb. de mono·

,.odico para neutralisar a acidez ex

·«ssiva, que é a causa principal
,da azia e das contrações gastricas.
:Para livrar·se da mdigestão, peça

�

'

..

(o português
,cJânde�'ino

Rio, (A. N.) - Te:'ldo sielo sustada,
à (,ltima hora. por motivo do apêlo for,

mulado 'Pelos "Diários Associados" jun·
·to ao diretor geral ele imigração, a or

dem de embarqu·e para J_isbôa do clan·

destino português Francisco Carvalho,
que viajou ele Li�bôa .para Natal a bordo

de um avião transatlântico' ·hoIanelês em

coneliç'ôes que têm causado granele con·

trovérsia, chegará êle, amanhã, ao Rio,
em avião da Panair. Desta vez Franscis
co Carwalho é .passageiro, ele fato e de

direito. mormente depo'is que a repercus
são do seu gesto rr.:lVel apreciável parte
da op'n !ão pública e seu favor, externad:,
em te'pgrama ao presidente ela Repúbli.
ca, r·. qual foi solicitada a definitiva

pel'ma"ência do jovem lu.;o no Brasil.

Tado Relógio é Acompanhado
PARA SENHSRA:

Cr$ 22MG
3'50,6tl
220,00
13e,t)@

11
de <iarantia
IVESPRTAD5RES:

�r$ 150.0�
. t8(),o0

,

'180,0.0
200,00
140,00

Pulseira» e.xtensíveis
Americanas:

6
'7
11
1.2

Resped'v� . Certi fjcado
2'_i,.0ê

Ir$ fI1J,f()
'2lft,'0
fUi.e

10
13
17 (granae)
17 (pequeM)
18

8' 160,00
VNNDAlS: ES8REVA-NOS IN

RE €Ê:BEH O PEDID�

Dr.

PROVE ÊS'l'E REMEDJO
Se V. S, está aturdido e teme a

::íurclez caLanal, ou se tem nos ou ..

vido,; r\li,dos 1'0l:COS, relumbantes
ou "i'bilanLes, pet;a ao seu �arma
côntico um frasco rIr PAlt\II.,\I'l',
Tomado de a,côrdo com as ll1S

Lruções da sua bula, êsLe rem(�ii0
elimi'na pront.amente o 11l-l1-83Ull:
causado pelos zumbidos n;,� tó\'[Yl

elos, A obstrução nasal desapal'ece,
'a respit'ação se I.orna fá,cil e (J 1l),1-

co nasal ccs,sa de cair na g·ai'ganLa.
PAR,MINT ,é agTadáv,rl ao palad'll'.
A� pes!'oas ameaçadas p-ela ,ul'flez
zumbidos rios OlIVielos, çley·em val'll'
se de PAHMI?\T.

14 iI,te
15 at,'tI
16 sO,oe
URGANIZAJi)@ SERVI�O J)J<}

O NÚl\fE no E PA6-BE QUANDO

Relotoaría ProgI�eSSO.
JUGEND & FILHO

C5RITIBA - PRlçA TIRADENTES, 260 - PARANÁ

Henrique' 8todieck 1 Está aturdido e tem
ADVO&ADQ zumbidos nos

Rua Fe!ipe Schmidt 21, sobl'ado- Telefone 1062
{Altos da (CASA PARAIS'®) - Floriauópolis ouvidos'�

1
2 (folheado)
3
9

COMERCIANTE: Dt um 1i

vro à Biblioteca tio Centro Ao.·
déomico Xl d:e Fevere1ro, CoD·
tribuirás, assim. para a forma

ção' cultural dOI catarinenu.

de amanhã I
.

("Campanha pró·livro"
C. A. Xl fI� F�"'..r.,jro).

RESIDENCIA
Vende-se uma à rua

Bocoiuva.
Trator a rua Alves de

Brito nó) 20.

LEMBRA-TE,!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

'tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 10-

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lúaro.

PARA H:@MEM:
4 19060
5 85,60
SIRVA�SE l!)E N0SS0 :BEM

DICAND� AP.]jjNAS

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51/, a. a, - I,.imite Cr$ 30:000,00

Movimentacão com chequeI

Banco do Distl'ito federal S. 4.
CAPIT�L: CR$ 60.ôOO�OOO,OO
RESERVAS: CES 15.00e.Ooo,oO

TuJa,a9. 23 • Flor,anópOlIs'Rua

V 1'50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P

TODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITLlT.......OS:JE ACORDO COM O DE·
CRETO-LEI 7,930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. /

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS o E'S
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

'

Vendem-se CamUfla, G.ravata., Pijamet
Meia. dai melhorei, pelo. me·

Tre. (3) cala. de material, de oores preçol .6 Da CASA MIS
conl!ltrução recente. per conjunto CELANEA - RuoC, Mafra, f
ou ••paradamente, aos sequi\"tel,
preço.: 2 ao valor de Cr$ 18.000.00, O VA.LE D(i) ITAJA.l'
cada uma. III a· outra por P A:t. i

Cr$ 70.000 CO, compreendendo 08
rocnrem na g.,nc 8

relipetivo. terreno•• em ponto p�o- Progresso,
I

ximo do centr'). LIVR4RIA 43, LIVRARIA
Tratar nosto Redação ou à Ruo ROSA

Tiradentes 42 A, <Jom J. Frainer
Envie a8 seg amigo dlstantt
11m nlÍmel!6 da revista O VA
tE no IT.AJ.•U, edição dedJ
eada IA Flomu4poUs, e 8Sb

est4P.l'á C9'Dtribumdo pan.
mabr eMhM!Jão mltm-al

de l1!fllIm8 te..

ÉS BOM BRASILEIRO?
En.tão coopera na call1panh� rl.:.�

aMabetizaoão de adultos, fazendo
que os teus co,nlhecidos que não sa

bem l,er nem escrever, fI"equenoom
os cursos no-turmos ele ali'ab�iza
ção: Hos'pitul de Caridade ou Gru
po Escolar l".Ilchiela,

espcoítdoa-cristald,(Js("� de vacina
violeta .

OnLem,; medidas d:€' profilaxia
e-"I.ão sendo tornadas, afim de evi
tar urna maior projeção da peste
suma, inclusive a proibição Le{'...

mirll:llinte do Lru.nsi,Lo, de. suínos !ta
,

i',UJl a aíacadu .

Mi nlft'· ""g'O'1';l que Lodos os cria

dores, agtioubtores, indÜsrLl'ia.is, ,e.l1-

1'i01, que todas as P€S&08,S de boa
.

vontade, colaborem tom os pode
i res competentes 110 combate 'a,s
.mal.

Espera, a Inspetor-ia de Defesa

S,uülári,a 'AnimaI, com essa colabo

ração, obter prontos resultados 110

d...bekmnerJ,[o de tão devastadora
l.Ollllose .

.8 com a oooperação de todos q U<8

�:f\, poderá salvar uma das gr-andes
,riqlll8',salS de S3JIllLa, Gml'arina - a ia

dústnia ele sumos.

A ÇlRANDESA DO BItAS1L
D�I!.e:nde da insl!�ão de seus fi

.lhos. Fazei com que todas as pes
soas mnaiU·3Jbet.as frequentem UlIl
curso noturno e tereis co'Il!triJmUl.
par'a o progresso do BrasiL Elsca'iai
Industrial ou Loja Maçónica.

.: •••••••••••• o ••• •

Dr. CLAR'NO G.
eAL'LETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Gonatituiçô.o de Sociedad..

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

I Elcrit. -- Pl'aça 15 d. No", 33,
lo. andar,

I_�
..'d, -r!}Nê �:�... 47, I

,
';'odo tllgué:n. Úl} eome t ....

1helro da iiustrncitO a,.cima, oft;re�
lhe. .tu a.mlLveJ gest"" um céJi.oe cti
.."""t",.te ..peMtivo 'KNOT, lembr"
... v. Si". de QCreseenta�, �o agl'8d&-.:i
.... • gent;ileza.:E'$lE li 71;1'1....< •

Sf$l."'1 O l1EY APElUTi'II(1'_
IlP-EíJt!.Em! �.

do

I �

I

"_.�......_��_........-----..- - - ............"

SI CA.DA BRASILEIRO
COITlsegll..lir alfa'betizar um patri

cia, eonv,encendo-o a, frequentar
u'm curso noturno, ·em breve se

remos um dos povos mais adiaJl
Lados do mundo: Grupo Escolar !.
José ou Ji'..scola Indus'Lri'al.

LEIAM A REVISTA
(:) VALE DO ITAJAt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazendo brilhante exibição o Caravana do Ar venceu fOlgadàmente
6 x o nu «placard»-Leônidas (4), Hazan e Sanlord, os artilbeiros-Na preliminar venceu o Colegial
Cumprindo a tabela ·d� cel'-I tagonista no turno neutro. _

e minando completamente o gra- a. falta de organização nas suas; 29 minutos Hazan centrou Aa.tame de amadores da cidade, o' público esperava a repetíçao mado em todo o transcorrer do Iinhas. I Manara que estendeu para Leõ
.voltaram a' cotejar ante-ontem, I da. proesa, não contando com e��l,bate, morment� �o per-iodo Sem dúvida alguma, f�i uma :r: idas que �em hesitar mandou
completando a 1411, rodada, os a excelent-e "performance" -do tínal, quando o público presen- tarde negra para o Colegíal que as rede!'>, marcando o 5° ponto,
conjuntos do Caravana do fi.r clube da aerouáutíca, que ini- ciou um verdadeiro "carna- vinha satisfazendo o público Faltavam 5\ minutos para fina
'B da A. D. Colegial. ,I ciou o jogo mais disposto do vaI '�, podendo a derreta do CO_I com espetáculos' ímpresstonan- Iizar a partida quando nova-

Sem apresentar favorito, a que nunca encerrando-o aín- Ieglal' ser considerada como. tes, onde existia magnifica mente Leônídãs fez
. balançar

'pugna da ta_:de de .d'ÜAmi�bo le-i da melhor com larga margem a maior que- já so�re�t o grêmio I' combinação entre os' seus ele- as redes de B�ognoli, consíg
vou uma boa assístêncía ao de tentos, enquanto que o Co- da rua Esteves Júnior. mentos. Frente ao Caravana do nando o \6° e ultimo tento da
campo da F. C. D. Realmente Iegíal nem teve a satisfação de

.

Com todas as suas linhas Ar, os rapazes do Colegial não tarde. Aos 31 minutos o médio
a partida despertára grande en-I tirar o zero do marcador. funcionando com a maior per- souberam reagir, deixando-se Bttiriho foi expulso do grama-
tusíasmo nos circulas esportí- Nada menos de meia dúzia feição, não teve o Caravana do dominar amplamente, como se do.
vos, dadas as excelentes exi- de tentos conquistou o Carava- Ar a menor dificuldade em mo- lhes faltasse tudo, principal- Todos os elementos do qua
bições dos dois quadros no na do Ar na peleja com os co- vimentar o marcador, dada a mente ritmo de jogo, combina- dro vencedor atuaram bem, eu
certame em andamento. legiais, após deixar patente a impotência do

�

adversário, on- ção e força de vontade. quanto no bando vencido ape-.
O Colegial vencera o seu an- sua superioridaíde absoluta, do-; de podia-s-e ver perfeitamente A verdade é que o Caravana nas Motorzinho, GO<I"do e Kat-

do Ar bem poderia ter dilatado cips corresponderam. I

'mais o plaeard; não fosse, a te'i-' �

mosia dos seus zagueiros e' nré- Os gt�adro.s: C.arav�ma do .�

f�,·· dias em irritar o público e o
-

_

HelIo, WaldI:r e Moract ;

quadro com jogadas índíví- Ad�, Haroldo e Verzol�;. Le
duais, esquecendo-se dos dían- betmha, Sanford, Le?mda&.
teiros que aguardavam passes Manara. e Hazan. Cole!p.al: --=
que por certo resultariam na �rognoll, Gordo e Katcipís ; Br-

Direçãe de PEDIO PAULO MACHAH ampliação do marcador, isto tl�hO, Pedr,o. e Nlaza:reno; .Du,-
_�---------------------------------� naf�efi�l. q�n�o,�mi-duca,M�ol�n�,Gú,H�nbe

P"UlI R"MOS uOy8MENTE III VICE llDERftllçn nio era absoluto e as oportuní- e L�u.r�. . .

H fi H' .,:" OH. - I AR - N ���l:t� e��������:sI;Ú��l� co�� pr��:����� ��f;od�g.��:;���I���
Venmdo O Atlético por 2 x O.-Mandico o scorero-Na sre- ������ j�áo;tl��r��s za;�l���os .: bO�� partida preliminar, tra-

,

II�ml· fl8f t�mbem VenCeU O P�ula R�mos.. forco empregavam para deter v�da entre os q�adros de as-

O ti U U q
as investidas. pírantes, o Colegial Ioga-ou aba-

Num ambiente demasiada- des para golear, fato este que pu-antes, vencendo o Paula Ra- O placard foi inaugurado aos ter o Caravana do Ar, por 6 x
mente quente, o que é de -estra- atesta o fracasso dos ata- mos, por 2 x 1, tentos de Eras- 3 minutos por ínterruédio de 2. "

nhar na época em que nos eu- ques. O extrema Machado já mo e' Moritz (penalt ) , para o Leônidas, em bonita cabeçada Os quadros toram os seguin
centramos, realizou-se, na tar- na fase suplementar, sózinho vencedor, e Erasmo, para o

ao receber -um passe de Lebe- tes: Colegial: Caminha, Chi
de de sábado, mais uma peleja diante do arco paularamense'l Atlético., tinha.. Aos 33 minutos Hazan na e Pereira: Getúlio, Tonolf e
em disputa do certame de ama- atirou fóra duas boas ccastões Os quadros: Paula Ramos:

aproveitou um passe de San- Carlos: Osman, SiLva, Severia- I�
dores da cidade, que, apresen- f para dar movimento 3.0 marca- Tonico, Dante e Targino; Eras- ford, conquistando o 20 ponto, no, Ernani e Paulino. Carava-
tou no gramado da F: C. D. as] dór, sem deixar de falar nas mo,' P. Paulo e Gessy; Mauro, tsrminando o 10 tempo com

na do Ar: Mauro, Brito e Otá
equipes do Paula Ramos e do' falhas de FornerolE, Cartoní, Moritz, Alexandre, Pardal e

2 x O, havendo-se contundido e vío ; Olavo, Gustavo e Paulo;
Clube Atlético. Capeta, lVIirinho, Calixto e Nil- MigueL' Clube Atlético: Osca- arrastado para fora do gramado Arnaldo, Waldemar, Paes, Ro-

O embate teve os seus altos tinha, impotentes nos arrema- rito, Sapo e Itamar; Osmar,
c centro-avante Leônidas, que, meu e Chinês.' '"

e baixos, permanecendo em tes finais. Eras-mo e Faria; Gasosa, Bit- recebendo curativos, v-oltou Golearam para o vencedor :
branco o placard: até os 29 mi- Des-falcado de se_us bo.ns e_l.e-I tencourt, Odnar, Irassú e:.Os- após o descanço regulamentar, Paultno (4), Ernaní e Romeu,
rrutos da segunda fase, quando mentos Djalma, Brito e Wald ir, waldo. conquistando, aos 3 minutos (contra), e para o vencido:
então o endiabrado Mandico, não poderia o Clube Atlético

I'
Juiz: Manoel Tourinho (re- da 2a fase, o 3° tento. Aos

71
Romeu e Gustavo (penalti).

num sem pulo, aproveitando exibir um jogo mais apreciável. guIar). minutos com um forte pelotaço Juiz: Izídro Costa (bom).
um perigoso ataque do seu qua- mas, pelo menos, te'? algo dei __����� _�rJ_�.�08,oo, WJ"J Sanfol'd aumentou para 4. Aos, A renda foi de Cr$ 1.802,0'0.
dro, atirou forte ás redes atle- aceitável, lutando v:alentemen- o"FÍGÜiÚRENsÊFoIDER- .

•

r _

ticanas, voltando, aos 41 mínu- t� com um �n.tagoll'l�ta cr�den- nOT'lDO EM 'l'UHARiO O "Iube de Co"a e Tiro «1'Olllto de lIan!l_,tos, a con.quistar o 2° goal, de Clado. ApreCIando o Jogo, acha- . � li y l u U III yU
maneira brilhant-e, dand'o, qes- mos que o Paula Ramos ainda EXlbmdo-se, ante-ente, em

lha- s vene II I) I1n"CUfllll de tterOtarte, ao Paula Ramos, um �lão está devidamente pr'epara-\ �ubarãQ, fr�:r:t� ao Cl�lbe �tlé-I e» pr P U til' lir ,-'U -'

triunfo justo -e merecido, com do para embates de res,ponsa-
tlCO �errov�ano, o Flgueuen- Conforme estava anunciado, Sub-ten. Teodorico Poti-er -

o qual recuperou
�

a vice-lide- bilidade faltando-lhe melhor se fOI venCIdo pela apertada realizou-se sábado, no estande 70 pontos.

rança do campeonato. entendi�ento entre os médios, contagem de 4.x._3" _ do Departamento de Educação Hermes Guedes - 45 pOl'l.-

Não se poderá dizer que foi afim de que a linha dianteira, E� nossa edlçao de amanha Física, o esperado encontro en- José Elias � 37 pontos.
um jogo bom. O intenso calor bem aúxiliada pela intermediá- publIcare�os a repo:tage:n �o tre as e.quipoes dos Vet-eranos, Total -- 224 pontos.
reinante dificultava' muito a ria, possa produzir ataques com, nosso. er:vla�o es.peclal WaldIr chefiada, pelo sr. ET'nesto Rig- Classificação indi�idual:
produção das duas falanges, mais intensidade. É este uml de OlIveIra ",antas. gemb'ack e do Clube de Caça elo lugar - Sr. MIlranda

que, mal treinadas fisicamente, dos assuntos mais impor-' FLORESTAL X- IPIRANGA Tiro ",couto de Magalhães". I "Couto, de Magalhães" -- 1

pouco. entusiasmo apr,esenta- tantes que o técnico José Ri- No campo de futebol da Vila �prlesenta.ra�-se as equipe,s me�alha. .

Iram, movimentandO' a pelota bejro irá resolver. Op,erária d,e Saco dos Limões aSSIm constItmdas: 1 2 lugar - Sr. PotIer

com calma, como a dar mos- Os melhores do quadro ven- realizou-se ante-ontem uma B -- Vetelranos -- Ernesto "Couto de Magalhfue,s" - 1�

tiras de ca.nsaço. cedor foram' Tatú, Nnldi, Láza- partida amistosa entre o olube Rig�emback Filho, Abelardo medalha.
.

A vitória do Paula Ramos ro, Fornerolli, Chinês e Man-, local, Ipiranga, e o FJorestal, Pinheir�, Oscar Pereira e E�.I 3° lugar - Sr. Rlggemback
foi produto de maior senso de dico. No bando vencido destaca- d,e Coqueiros, vencendo êste úl- nesta Rlggemback.

. V'8t;ranos - 1 medalha.

opartunismo, pois, colocado em ram-se Currú, Ivani, Fonseca, timo p.elo escore de 4 x 2. A -- Clube de Caça e TIro 4 lugar - Sr. Guedes

posição isola;da, com a maior Niltin,ho, Mirinho e Flávio. A partida preliminar, trava- "Couto de Magalhães." - He�- "Couto de Magalhães" - 1 Ine-

facilidade o atacante" colo'l"Bd" Os quadros jogaram assim da pelos quadros secnndáJrios, mes G,:edes, S,ub-t.en. Teo?on- dalha.
.

decidiu a sorte da partida, com constituidos: foi vencida pelo Ipiranga, por co Potlier, Jose Ehas e Mlran- (Medalhas de prata, bronze e.

dois quadros degladiantes per- Paula Ramos: Tatú, Naldi () 2 x 1. da.. . ..

cobre).
.

criveI pontaria. � Chinês; Minela, .Ivan, e Nenem:1 AS 14,�0 hOl!'as fo:am mlCla- ISagrou-se venCOOO'l"a a eq�ll-
.

Cumplre-nos destacar, como Lázaro, Carioni 8ltlixto, For- NOTAS DESPOn'I'IVAS dos os tIros, em dOIS alvos de pe do Clube de Caça e TIro,

0& melhores elementos em cain- nerolli e Mandi�o. - O famoso volante patri- 10 zonas, na distancia de 100 "Couto de MagalhãJes", com.

po, os arque:i.ros CUI:rú e Tatú, Clube Atlético: 'Currú, Nelson cio Francisco Landi não a:cei- metros, com car8Jbinas de 1>re- 224 pontos contra 171 dos "Ve

que, intervindo em um sem nú- e lvani; Ari Gil, FOl1secae Flá- tüu o convite que lhe fizeram cisão, calibre 22 "long-rilfle", tJe�ranos".
mero de veses, fiZ'eram defesas via' Capeta Medinho Niltinho diversos automobilistas italia- com dois tiros de e'll.saio e 101 Assistiram as provas além

lmpres-sionantes, eviil",3,ndo que Mi;inho e Machado.
' ,

nos. para concorrer ao "Grandl8 na série, cabeooü um alvo a, de inúmeros associrudos outra&

grande número de bolas pene- O gururdião Currú, alegando I Prêmio da Itália", que se,rá cada equipe. pe,ssôa:s entusiastas do nobra;

trassem em s-ens redutos, dan- achar-se contundido, abando-I disputado em outubro vindouro, Ás 15,40 horas estava o con- esporte do tiro.
'

do assim amplas demonstra- nau o framado quand{) faltavam i em MilãJo. curso términado, com �o se- Dentre em breve anuncia:re-,

ções de .suas grandes eapacida- 3 minutos para o encerramento -- No próximo dia 22 do guinte resultado: Imos as festividades que o Clu-

des /como gua,rdas-valas. da partida, indo o zagueiro Nel-I corrente será realizado em Sbo Equipe A -- Veteranos: be de Caça e Tiro promoverá
Observando hem o panorama san servir no arco. Com excep- Paulo o certame brasilei,ro de Ernesto Riggemback -- 63 pon- pára 8, entrega das medalhas

da luta, notamos duas defesas ção ,dos ,"meias" houve várias voleibol, promovido pela C. B. Abelardo Pinheiro 43 dos três concursos· realizados.

segurís'simas, decaindo no final �odificações na duas linhas D. Sabe-se que o sul america- Ernesto Alberto Riggemback Parabens aos dirlg,entes do
a do Clube Atlético, descuido dianteiras. no terá por local também a

-- 34 pontos. Clube de Caça e Tiro "CoutO'
:esse que resultou na conquistai .o árbitro Antônio Perei,ra de Pauli:céa, concorrendo uru- Oscar PeI"ei:ra -- 31 pontos. de Magalhães", aos seus re--

dos dois goals' do adversário. Oliveira Neto teve desempenho gtlaios, brasileiros, peruanos. Total -- 171 pontos.
I presentamtes e a 'todos os qu�

'É ce'rto que os dianteiros do-s satisfatório. chHenos e argentidos. Os equa- Equipe B -- Clube de Cac;j8. ap;reciarr o salUtar esporte, com:
dois quadros degladiante per- Na partida pr,eliminar de- torianos e os bolivianos nãiÜ e Tiro "Couto (te Magalhães":; votos d ; fencldade e prosperi-
deram exc.elentes oportunida- fronta.ram-Se os quadro.s, de as- participa.rão. Miranda - 72 pontos. r dade.
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€adastro So'cial do «O Estado») Aprovados em
concursoPOOdmOll aos noao. diatintoe leJJtoru. o obséquio de »reenciMr' CI

'"� aib&i:x,o • remd&-lo á noaea Red&çh Clfim .. completarmoa
,�1:o aatea, o noao novo CadMlllro SocUiI.

,�
_ .

'.
DOllC'llTSO real izadn nO'iníCiio do ano

� u •••••••••••• Jlli.2t. OIDvi!
o•• B. Me-. 1 paa-a (l' urovimentn de vagas ·dre es-

.Na
.

cri'Llurúri{) .

••• •

,

� "' iII
_......................................... ••• D'Qls:3 car1ditados

�� (aJ e •••••• e •• II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,::

�.qo ou <lriIr-ao <i1 0"" A ti ..

o Banco do Brasil desta caoítat
recebeu, l·receT1Jle.mrellle, a cormm i
caç.;o dos resultados obtidos no

a provados, 2
são llOSSO� concidadão», 06 seriho
I.\eS E-llgenio DoM)' Vieira. nosso co

laborador, ,e Washington Luiz do
Vale Pereira, que [oram classif'i
cados em prmieirn e terce iro luear
r.e.s,rye'CtivameIliU'.

.

v

A 110LÍcia vem sendo l'eoe-bicl.a
com satisí'ação P'OI' p<tl'Lr dos n11-

me'I'OSOS urnigns dos dois ilustres
COlllrl.e,rl'tliJ1;;>OS. ];; ilLteI'<essanbe sal i
,Ell1!La�' (Ji11(' ambOl_ são . ardorosos
membros üo; Clube E�j)eJJ'af1lLis'(.a ele
Flor ianõpnlis, que lhos Y:ltÍ prestar
carinhosa homenagem .

,�,

,;�p do Pai �ma.) _ ••••••••• It •••••••• o. (II. CI •• e a •••••••••••••••••�,
I

•••••••••••••• •••••••••• o ••••••••••••••• � .

�� ••...................•..•.••.••. -- .........................•...•••.•

'----------------------------------------

.-4

DR. A. SANTAEUA
,�.do ,Pela· Faeultiaõe H.
,�-de Meiítclna da UlI;l1ver.ldao
:lJi;il � Brasil). Méd1co l)Ol' con�'
.� de Serviço Nacional de Dotin-

_�I1tals. Ex interno da.,San·t,a
, 40 :M1serlcórdla, 'e Hosplt&J
,

tdco do Rio na capital 11.
dera!

�OA ImDIC(\ - DOJIll"iQAD
"NJilRVSSAJl· --, .

__ CoDwltólrlo; Ediflcio Am01IIt
"

NETO
�,__ J'ellpe Schm1dt. ConsultaGI
'">. n.. 15 As 18 horas -

.�: Rua Álvaro de cana-
� •• 18 - Florlanópou..

!I>lI. POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospital dlll Oarida4.

de Florianópolis
AsII1etente da. MaternidaC1e

"AStOA MlIDICA - DISTOJIl.

a®OS DA 6ES�AÇAO B De

PARTO

r,._pa '1103 órgãos interDoo, _
.

p$)lalm<!Dte do coração
/8oeIloas da tirolde e dema11

glAndulas Internas

"1'JUIIelDlRAPIA - ELECTltOCA..

MOGIUJi'IA - META"OLlSMO

BASAL

,'llIII!Ma1ta1 d1àriamente daa 15 tJ

18 horas

)1.\..... chamaüo� a qualquer
.'�. 1.ne1UB1ve dwante a noite.

�TORIO: Rua Vitor i4eln.

les, 18. l"oné '1oca.

�1t'lA: A y e n I da Tram·
• powskl, 82. Pone '188

f
DR·. IUARIO WENDHAlJSEN
Clínica médiea de adultos

e crtaneas
Cbnsultórfo - Trajam), 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás li heras

Residência:
F'el ipe Schm ídt n. 38

Te!. 812

.

DR. ROLDÃO CONS!NI,
j�Ü: �AL - � (JI.

"�.�&õIiAsm>���iI . �
1'fenud0" ptla Facllfdade de l{.�
lIIm1a dA ünlv.ersldlMle <1e ijiO

f'01do. onde foi assistente por' 'tA·
_. lIDO. do Serviço C1i'1lrg1có de

Prof. Ãllpio Correla Neto
� do e�ago e vai �.
� mtestlnos delgado e srouo.

. tIr61de, rins, próstata, �.,
hIn, OYirlo. e trompu. VUlOo- "

-.�le, vartze. III h_•

CONSULTAS:
... • li II horas, l Rua r.l1)11
�t, 21 (altO! da Cua Pt.

ralso). Tel. 1.598.
JlIIIIIHDiIINCIA: Rua Estevea J1Ii

mor• .179: Tel. »: 7M

Dr. ,BIASE rARACO
DOJCNÇAS DE SENHORAS -

!SDI'lLI8 - AFEcçõES DA
Pm.E - RAlOS :mFRA-VER
KmBOS E ULTRAS-VIOLETAS
0eaI.: R. lI'eI1pe 8chmJdt, " _

Da. S à. 11 e dos 5 à. 7 hr•.
Re.: R. D. Jaime Camara,. 47

J'ONE 16.s

DI. LINS H,EVES
Moléstias de senhora

�o -'- Rua JoAo Pinto II. ,
- BObndo - Telefone 1,46():

�1lCà - Rua sete de setembro
- (Ildificlo I. A. P. da Eatl.â)

Telefone M. 83t
.

II. rAULO FONTES.
C1IDico e.operador ,

OaIHult6r1o: Rua Vitor Melrrelee, •
Telefone: 1.4rOO

CouI:lltN das 10 àll 12 t! da. 14 lal.
BeIldf'ílcla: Rua Blumcnau. :ta

____�_:!�.:e!o;:&e: _l.6,23
M. II. S. ElAVALGAlm
iD1i1II&ca exclusivamente de crlançu
li... �ha Marr1nho, 18

';l'�e�H. 1M

FARMACIA ESPERANÇA
do Fa:rmaoêutleo NILO LAUS
Boje e amanhá ..ri •••• preferida

Droc•• aac:ionaia & eatraJlcei:ru - BOBleopátiu - Peria
.ariu - Juotic.. ti. honu""

GaranÚMI. a exata .bHnillcla •• reeeitúri4t .Hie•.

.... ' " . . .

HO�IENAGEM DA UNESCO A UM
INTELECTUAL BRITANICO

Londres, (B. N. S.) - Um dos
maiores eruditos e internacionalis
tas. da Gr â-Bretauha, conhecido
em todo 'Ü mundo, será homenaaea.,
do na "casa da cooperação in lelcc-
lua l" _ A séde da l�NESCO. em .P:1-
ris, deverá receber o busto do rir.• .. ••__•.• _
Gilbert Murrav, .escul turado por
Avran Mclnikoff que, entre outros
trarbaHl'Os, fez o busto de Wiston
Ohurchill. A lJNESCO, deve 11111170
ao trabalho elo pioneiro feito entre
ai' duas gl'a:ncles gluler.l'as muneliais
pelo Comité lnternacio:nal de Coo
peração Intelectual. Para ninguém
t\ nssa rdivia maior que do que pa
ra com o dr. (rilhel'l Murray que
durante muito tempo foi pr,esiden
te. rClesse Ol',g'ani,smo. Pretende a j.un
ta (:'xeelltiva da UNESCO que c'
husto sirva como um tributo du-
1'adouro ao trabalho de toda a vida
do ilr. Murray para a paz e o en
tendimento internacional,' asshn,
COlll'O a seus in.colllParáveis sern

ços a-o sauer e oe (lireção.

. ,_0, ••• :...:....:..: ••
_ ••••••••••••••••••• 1' ••

A SUA
MAGREZA TEM
UMA CAUSA!
Geralmente li causa da magreza e do

esgotamento é II Ialta de iodo no orga
nrsmo.

vlKELP, o novo concentrado de ml
neraís íodo-vítamíuíce, contém o iodo
na�ral que nutre e regula as glãndu
l�s Internas que controlam o inetabo
lismo. Por êsse processo. 08 alimentos
digeridos se translormam em carnes ri
jas, em músculos e novas fôrças e ener
gias.
VJKELP contém, 116m diBRO, ferro, co

bre, fosfato de cálcio e a vitamina B 1.
]1I\S. doses. diárias indispensáveis. Uma
semana de VTKELP produz uma dite
rença enorme 110 organismo. fazendo
aumentar o peso de maneira notável.
VIKELP é aceessível a todos e acna

se à venda em tôdas as boas farmácias
6 drogarias,

�YIKELP
STANDA.P.D

INCHEMENTO DA AVIAÇÃO
Londres, (B. N. S) _ Pt 'fim IIe

i'neren'lentaJ' .

a expansão da .aVi[l
ç,ã'ü partic.ular. inclusive com pla
nadores, Lord Kmsley ofereceu, um
donativo de 1GO.OOO libnts ,esterli.-
110S, que deverá ser utilisado e'll
forma de empréstimos, resgatáveis
em 25 anos.

Segundo se espera, os voos de
planadores serão g,ran'demente be
neficiados com esse auxilio, o meó'
mo dev.endo acontece,r com os voos

en) :rviõe.s 11gpiJ·os, r·om a fundação
de cluJ)es ad�CJuados. Ailém di�s().
foi oferecido, o donativ'O de mil
J ioras' e��te"l'Jinas para a distribuição
de preróios, a critério do Royal
Aéro Clnt.CURSO DE MOTORIstA

e.
Sérviço de Pronto Socorro de Automóveis

Ensina.se a dirigir automóveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prá'tica - conhecimento do motor.

Ateridem-se chamados para repllrol de urgência.
Auto-Escola 1-47.77 .

GARAGÉ UNIAQ-PRACA GAL. OSÓRIO. 40..

NegóciO de .ocasião
Acham-.e à venda duo. casa.,

d. material. com 'fundo. pera. o

mar, .i,tuado. em rua calçada e'
com pal••io, no E.treito •. R.cebem Tenha tlempre· em CCiJ.sa
.0 of.rta•• Informoções co ..., 0.

APERITIVOBllnco d. Credito Popul" I' e Aqri- ".
cola de 8antl'l Catarina. Rue
Trajano. 1.6. ,

-
'

.

TECHICOS
€) Brasil para. seu

dQsenvolvimento

necessita de técnicos

.m todas as

... fissies

Livros Têenlees
em geral

LIVRARIA 'ROSA
Ru-a D�o'doro, 33 - Fpoli••�
Atead. pelo Serviço

R'8em bolso Postal.

........_ D8 �

'.

Kosmos Capitalização S.O.
Cornuo icemos aos portedores de nossos títulos e ao

Público em geral, que instalamos a SUCURSAL para
os Estadds do Paraná e Santa Catarina, à Rua feruz
Machado rr.? _12 - 2.0 - andar - Sele« 203 a 211, no

Edifício "PRàsBOCIMO", Curitiba.

No endereço acima teremos o prazer de receber sua

visita e atenderemos a todo e qualquer assunto, que
se relacione aos negócios da nossa. Companhia.

Real SI Transportes Aéreos
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

HORÁRIOS

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO J)J!.1
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEJRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FLORIIANÓPOLIS - põRTO AIJEGRE

SEGUNDAS - QUART�S - SEXTAS-FEIRAS PAR'}!JDA
ÁS 11,30 HORAS

AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSA:GEIROS E
"BRISTOL" WAYFARER' PARA 36 PASSAGEIROS.- 0,
MAIOR AVIÃO EM LINHA. COMERCIAL NO. BRASIL.
UM NO;VO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURAN�
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGiIDNTES: o L I V E I R Â &; C IA.
RUA'JrOÃO �INTO � 18

TelefGne ..- 1.358 - Endereço Te'legri,fico "VIAREAL-

DATI LOGRA FIA
Confere
Diploma

.METODO:
Moderno e Eficiente

I
í

CA'RVALHO. 65

(orrespondencia
Comercial

DIREÇAo:
.Amélia M. Pigozzi

RUA ALVARO DE

uma g-orrafinhà da

(4(,10 J»
.

., "

.,1 m.li..... Idbl'lca.. A CIo.a "A OAPITMo' .homo o ,a_ali.. <lo. Ivisita ante. d. ef.turanm .ua. cOmpllCHf MHRI>'Z 'em
� __..__• aR � __-- -- -------

•

Fabricante e distribuidores da. afamada. con-
'fecçõe. -DISTINTA" e RIVET. 'PoHue um grQ:nJ .

·'.de .ortimento de. caaemiral. 'ri.cado.. &rln.
bons e barato.,' algodões. _ mOFina • a..lamento.
<pala alfaiat... que recebe diretamente da.

Snn� Comercl.at_ do interior no ..ntido d. Ih. faze �arn 'Ima

lUorlan6polhi � .BIDIAIS em Blumenau e�[.aje••I. .�

CA
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Que �e há., em Jaraguá ? Netícías
!' sr .. ArttJr Muller, deputado udenisla, discerdaado d8S metodos «democráticos»

dos para a escolha do candidato a prefeito 'daquele município,
des��gara-se solenemente da U ..D.N .. !

-------------------------------------------------

O

que

"

Ri.! _
...

Flôrlanópont, 19 d. Agosto de 1947

cão roubava 08 eadaveres.
Rio,'18 (A. N.) ....L História

verídica e inegalvelmente, hor
ripilante essa ocorrida no ce

mitério improvisado ela Mater
nidade da Prefeitura de Nite
rói. Ali, dando exemplo de in
criveI incuria, são colocados

pequeninos cadáveres, não ha
v-endo entretanto, nem portas!

IMPRESSIONANTE

os funcionários da Maternida
d·;) e inúmeros populares, pon
do-se, todos, 'á caça do "papa
defuntos". Assustado o animal
abandou o braço, pondo-se a

correr para a casa de sua dona
Gerlin Viana, conhecida por

"Moça", residente á Travessa.
Dilza, n. 44 "Tatzan ", -- co-'

mo atende o animal, -- vinha
se banqueteando, noites e noi-
tes, sem que os empregados da
Matern idade, como lhes com

petia, evitasse a profanação ...

Virgilinho no cartaz
o 611'. V,ill1gího Ide Melo Fa-anoo, ao que rS'!l di.z é ,COIm todo viso de

verdade, ameaça abandonar 'a UDN em oudo quadro de ddreção ,e dr) co·_
mamidlo é J'i�""ura Ide ,prol. Não ·es.trarvhamas o fato nem nos surpreendeu FIá muito, para horror e re-
Q notícia. Quem oonheoe o .lider da GDN em Minas Gerais, quem com

ê}le \])iI'liv<3i ou mesmo -áqucles que, por oui-íosídade, l8IutlJaDidl8lrrum cte cs-
volta da população nfteroíen-

milUlCar as suas atitudes, sabem que a versatrlidade e a arnhíção são as ·se eram constatadas violações
earaoterfetioas j)'rüIlllQrld'Ílais coo sua ip'eDsolJ.1JalidalclJe. Vaidoso com um na referida necrópole. Pedaços
eompsexo de :SUfJ)erioridu(iL' e -de mando, em todos 00 setores onde sua de corpos, _ membros inteiros
ação se Ifaz presente, '0 sr, \'�J'gHi() de Melo Fr-anco I"e aía-íbuiu, na vida
p.()llí,bi:ca do pafs, "uma hl,neiío ele transcendental ]Ill(porlância em vir-tude d-esapareciam e, aos poucos
tília quwl quer SB i:mpôr ás massas 1:) reivindicar para. si lodos os iF<UiCeSSOS aquilo foi criando uma atroos
das ealln)jla<lllha!S pal'[ildúl'ias deste 1930. fera de terror, igualável áque-

J\1.atS a :sua vooayão .i]lodrisCJuLíV�Jl é provocar cisões, críar casos, �wo- las descritas nos filmes "Dra-
mover remmcias. Fc-lo" messe 'CS[)<:l.ÇO de tempo, com a. máxima desen., cula ", "Lobíshomem "

e ou-
-v 0111,11I'a, mas c·� paWCJO O\L. ;1l(,.l�iJum êxito. Na. realídade, l'ahl:a-llhe o
Clhcmenw ossencíal para cheí e de uartído : o eleitor. Em Minas todos o

tros de gênero. Lendas come

(\Ü'nlhle�em ,e, po.r, j�oo.mesmo" IAm lhes sido ,Lmooooas' tõdas as portas' cavam a circular. Dizia-se que
.

q,ue ;d>al() a0€'1S!So, as Câmaras LE'g;·�I·a'bl"'als. O V,j.rgililIJio vai 'deixar a U. á noite estranha figura apare-i
D. N. e Iorrnair um aiovo liJa.tll.i'l1L:. - \_ noucía é sensacional. Mas o bOI111 e cia e devorava os corpos, garpacato nllllll�rr:'O, com o �;P1I oI'gal',,, de paLha 'e. ú1hamdo paca O< reha-
nno qiu,e dl(3ls111la pelo .paL'!};) da L:.IZüooa... 1m!edita1]d'o Isôbne as sensacío, galhando macabramente. O
:n:aJI'ildadle da notjcia, há de dizer .com os seus hotões : Partido do Vir- local tornou-se quasi deserto.
giJi.'ll!hio? É negócio errado. Onde 'c.stão os elieÍ'to,l'€s? - (T'ranscrião de Poucos .se aventuraram por ali
"Democraeía'', «1:0 Rio, de 17-8-,47). passar. .

'I •

_
TINHA FOME ...

DURANTE TODO DIA

nos VItPCJOS
-Ót
"

Pombos lo

correres na Conferencia

Teatro do Estud·ante
E8Lá sendo aguardada com ver

dadlril'03 cspecíatíva, a estréia do
'J'eauo do l!.:st'l:ocJ;a!l1ILe, no 'llJo.S!SD· AI
vau-o �IÇ. Canvatho. E a espeetatíva
se jU>iI.Hi.'cu porque o T,eatr.o do Es
tllrcL,tlllte representa uma das poucas
j,n:i<Ciwtiy·as culíasraís da nossa mo-

cidulde.
L1i3va.d>os 'lliIlli0a'l11euLe seu

vartedades com' os "Amigos da
Ju(,'a" - aplaudido cOll<j'l�nILo ele
;ailin·llas de lÍmca - Cnnjunto Vo
.:alí,sla - -e Ilil:tmc['os de canto ao

violão pela s[.1la. Ni lda Dutra, in

uerpreto de sambas, e o jovem Ma
ri-o Cos,tra - a voz mavi'osa da ci
Llardie.

ide·alilS'mo, ,eSi.[)rPl'·alnçOSo.s jO'\'lml's
d�·s li.nJt.as s('l1]hol'i.trlJS 'all.lnos

e

dos

l
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